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PENGANTAR

Penyusun menyampaikan risalah singkat tentang
Freemasonry ini untuk saudara-saudaraku seirnan dan se-IsIam,
sekadar penambah perbendaharaan yang telah ada, untuk
dikaji dengan ketenangan dan jiwa yang bersih.

Penyusun yakin bahwa jika seseorang pemegang teguh Al
Quran dan As-sunnah tidak akan terperosok masuk ke dalam
perangkap orang-orang Yahudi. Bagaimanakah sifat-sifat
mereka? Dapat anda kaji sendiri dalam Al Quran dan Hadits
Sahih.

Semoga bermanfaat.

Bandung, Jumadil Ula 1425H

Penyusun
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BAGIAN PERTAMA
SEJARAH SINGKAT
BANI ISRAIL

SUKUYAHUDI

Yahudi adalah nama satu suku bangsa dari bangsa
(Bani)Israil. Bani Israil terdiri atas dua belas suku
bangsa, di antaranya: Yahudi keturunan Yahod
anak Israil. Israil sendiri adalah gelar bagi Nabi
Ya'qub a.s.

Nabi Ibrahim a.s. beristri dua, yakni Sarah
binti Haran yang melahirkan Nabi Ishaq a.s. dan
Hajar yang melahirkan Nabi Ismail a.s.Nabi Ismail
a.s. mengembara di Bakkah dan kelak, seorang
keturunannya yang bemarna "Adnan" menurun
kan Arab Quraisy. Menurut kitab Qishashul Anbiya

Ibnu Katsir, Hajar adalah seorang putri bangsa
Qibthi (Mesir).

SEJARAH SINGKA T BANI ISRAIL

1. Ketika Sarah ditawan Firaun untuk dijadikan
selir, Allah memberikan pertolongan kepada
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Sarah sehingga Firaun merasa takut, dan gagal menjadikan
Sarah sebagai selirnya. Karena gagal menjadikan Sarah
sebagai selir, Firaun hendak menjadikan Sarah sebagai
budak Hajar. Namun, pada akhirnya Hajar pun
dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim a.s.

Masih dalam Qishashul Anbiya Ibnu Katsir, disebutkan
bahwa Istri Nabi Ibrahim yang terkenal hanya dua,
sementara masih ada dua lainnya yang kurang terkenal
yaitu Qanthura binti Yaqthan dan Hajun binti Amin. Dari
Qanthura binti Yaqthan lahir enam orang anak, yakni
Madyan, Zamran, Saraj, Yaqsyan, Nasyaq, dan yang
keenam belum sempat diberi nama. Dari Hajun binti Amin
lahir lima orang anak, yakni Kisan, Sauraj, Amim, Luthan,
dan Nafis.

2. Nabi Ishaq a.s. berputra Nabi Ya'qub a.s. yang bergelar
Israil. Dari beberapa orang istrinya, Nabi Ya'qub a.s.
berputra dua belas, yakni Rubin, Simeon, Lewi, Yahuda,
Zebulaon, Isakhar, Dann, Gad, Asyer, Naftali, Yusuf, dan
Benyamin.

3. Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya sendiri dan
hendak dilenyapkan; ia dijual ke Mesir. Setelah dewasa,
Yusuf menerima wahyu dan diangkat menjadi rasul, juga
merangkap menjadi seorang pejabat Raja Muda di Mesir.

4. Nabi Ya'quh beserta semua anak cucunya hijrah ke Mesir,
atas anjuran Nabi Yusuf a.s.

5. Di Mesir, Bani Israil berkembang dari tujuh puluh orang
menjadi tiga juta orang. Di antara mereka terdapat ratusan
ribu orang Yahudi (keturunan Yahuda) yang rata-rata
berotak cerdas tetapi sebagian besar berwatak buruk: kikir,
sombong, keduniaan, berkeinginan menguasai bangsa lain,
ashabiyah (fanatis), kejam, dan sebagainya.
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6. Suku Bangsa Yahudi terbagi dua: Yahudi asli yang terlahir
dari ayah ibu Yahudi dan Yahudi campuran yang terlahir
dari ayah Yahudi dan ibu dari bangsa lain. Yahudi
campuran termasuk Yahudi KelasDua.

7.. Pada masa kekuasaan Firaun yang bersimpati terhadap
Bani Israil, mereka hidup bahagia dan menguasai ekonomi
Mesir, dan banyak di antara mereka yang menjadi pejabat
negara.

8. Ketika dinasti Ramasis (Ramses) naik tahta, orang Israil
dianggap sebagaibenalu yang hams dilenyapkan, sehingga
mereka mulai ditindas. Walaupun demikian, seorang
Yahudi bemama Qarun berhasil menjadi kaya raya karena
menjilat Firaun dan menjual bangsanya sendiri. Firaun yang
bergelar Thutmosis memerintahkan pembunuhan semua
anaklaki-Iaki BaniIsrail, termasuk yangmasih ada di dalam
kandungan. Nabi Musa a.s. diselamatkan Allah dan
dipelihara oleh permaisuri Firaun sendiri.

9. Pada lebih kurang 1300 SM, Nabi Musa a.s. dapat
melepaskan Bani Israil keluar dari negeri Mesir dengan
menyeberangi Laut Merah yang terbelah dua antara Pithan
dan Sur di Teluk Suez. Ketika Firaun dan pasukannya
mengejar, laut tertutup kembali sehingga mereka mati
tenggelam. Mayat Firaun dapat ditemukan dan dibalsem
oleh keluarga istana. Bani Israil selamat sampai ke tepi.

10.Nabi Musa a.s. beritikaf empat puluh hari di Thursina. Di
sana ia menerima wahyu Taurat yang dicatatnya pada
alwah, yakni kepingan batu tipis. Ketika Nabi Musa a.s.
beritikaf, kepemimpinan Bani Israil diwakili oleh Nabi
Harun a.s. Pada saat itu seorang Yahudi, "Musa Samiri"

membuat patung anak sapi dari emas untuk disembah oleh
Bani Israil, karena o,rang Yahudi selalu minta alat peraga
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untuk menyembah Yehowa. Setelah Nabi Musa a.s. turon,
ia menghukum mereka dan segera mengusir Musa Samiri
serta mengutuknya.

11.Bani Israil diperintahkan memasuki negeri Bangsa Kan'an,
namun orang-orang Yahudi menolaknya dan menyuruh
suku lain untuk memasukinya. Akibatnya, Bani Israil
dihukum sehingga tersesat di Padang Tih selama empat
puluh tahun. Pada masa itu wafatlah Nabi Harun a.s. dan
tak lama kemudian Nabi Musa a.s. pun wafat dalam usia
120tahun. Kepemimpinan Bani Israil kemudian dipegang
oleh Nabi Yusya bin Nun a.s.

12.Thalut (Saul) berhasil memimpin tentaranya memasuki
negeri Kan'an. Menantu Thalut yakni Nabi Daud a.s.
berhasil membunuh Jalut (Goliath).

13.Thalut diangkat menjadi Raja Bani Israil, dan kelak
dilanjutkan oleh Nabi Daud a.s.yang memerintah
berdasarkan hukum Taurat dan Zabur.-

14.Nabi Daud a.s. digantikan oleh putranya Nabi Sulaiman
a.s. (975-935SM). Pada masanya dijalin hubungan dengan
negeri Saba, Mesir, dan negeri-negeri yang bertetangga.
Nabi Sulaiman a.s. mendirikan Masjid Al Aqsha yang
disebut Haikal Sulaiman oleh orang Yahudi. Ahli sejarah
agama berpendapat bahwa Masjidil Aqsha yang didirikan
oleh Nabi Sulaiman a:s.itu merupakan turunan dari Masjidil
Aqsha yang didirikan oleh Nabi Ibrahim a.s., empat puluh
tahun setelah pendirian Masjidil Haram. Masjidil Aqsha
pada zaman Nabi Ibrahim a.s. mungkin berupa sebuah
kemah di Ursyalim. Dalam pengembaraannya, Nabi Ya'qub
a.s. cucu Nabi Ibrahim a.s. melewati Sakhur. Ketika

melewati Ursyalim, ia mendirikan kemah dan membangun
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masjid sederhana di atas tanah yang dulu ditinggalkan

oleh Nabi Ibrahim a.s., setelah membelinya dari Syakim

bin Jamur. Masjid yang telah dibangun setengah permanen

itu ditinggalkan karena berhijrah ke Mesir. Masjid ini
mengalami kehancuran karena dimakan usia.

15.Sepeninggal Nabi Sulaiman a.s., kerajaan Bani Israil
terpecah dua:

a. Kerajaan Yudea yang beribu kota di Yerusalem.

Rahbeam diangkat menjadi raja karena dianggap

pewaris pus aka Bani Israil. Kerajaan Yudea didukung
bangsa Yahudi dan bangsa Benyamin.

b. Kerajaan Israil yang beribukota di Samaria dan

didukung oleh sepuluh suku bangsa Israil.

16. Pada tahun 722 SM, kerajaan Israil direbut Raja Tiglat Filasar

dari Assiria, sebagian pemimpinnya dijadikan budak belian

dan dibuang 15eAssiria.

Pada tahun 606 SM, kerajaan Yudea direbut Raja
N ebukadnezar dari Babilonia. Haikal Sulaiman

dihancurkan dan orang-orangYahudi dibuang ke Babilonia

sampai tahun 539 SM. Orang-orang Yahudi mencoba

memberontak, tetapi' mereka ditumpas dengan kejam.

17. Pada tahun 536 SM, Sirus Kaisar Persia mengizinkan orang
orang Yahudi pindah ke Palestina kembali.

18. Pada tahun 338 SM, orang-orang Yahudi di bawah Imam

Besar mencoba mendirikan Kerajaan Israil Bersatu yang
meliputi bekas kerajaan Israil dan Yudea.

19. Pada tahun 334 SM, seluruh wilayah Palestina tunduk pada

kekuasaan Raja Iskandar dari Masedonia. Sepeninggal Raja

Masedonia, Palestina direbut kerajaan Mesir dan dijadikan
propinsinya.
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20. Pada tahun 199 SM, kerajaan Asyria merebut Palestina

dari kerajaan Mesir. Bangsa Yahudi mengalami
penderitaan baru; banyak dari mereka yang dijadikan
budak belian.

21. Pada tahun 142SM,bangsa Yahudi menghimpun kekuatan,
memberontak, dan berhasil mendirikan kerajaan Yudea

Baru. Kerajaan Yudea Baru tidak berlangsung lama,
karena ketamakan bangs a Yahudi yang ingin berusaha
merebut wilayah kerajaan lain, sehingga akhirnya mereka
sendiri yang hancur. Sampai tahun 135 SM, mereka tetap
berada di bawah pengaruh dan kekuasaan negara asing
silih berganti. Akidah dan upacara keagamaannya kian
rusak karena pengaruh penjajah.

22. Setelah merasa aman, maka pada tahun 72 SM bangsa
Yahudi mencoba bangkit dan mendirikan kembali Haikal

Sulaiman yang sudah porak poranda.

23. Pada tahun 63 SM,Haikal Sulaiman dihancurkan pasukan
Romawi. Seluruh daerah Palestina, Syiria, dan sebagian

wilayah lrak dijadikan wilayah Romawi. Karena i~am
imam Yahudi dapat mengambil hati, penguasa Romawi
pun membantu pendirian Haikal Sulaiman. Haikal
Sulaiman akhirnya dapat berdiri kembali, tetapi konon
banyak mengadopsi gaya kuil Grik dan Romawi.

24. Pada tahun 70 M, gerakan-gerakan Yahudi menghimpun
kekuatan untuk melepaskan wilayah Palestina dari
kerajaan Romawi. Pasukan Romawi segera memadamkan
pemberontakan itu secara kejam. Haikal Sulaiman
dihancurkan sehingga hanya tertinggal sebagian puing
dindingnya. Kini, puing dinding itu mereka sebut Al
Makba (Dinding Ratapan). Bangsa Yahudi terpencar
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berserakan, sebagian ke Afrika Utara, sebagian pula
masuk ke Yatsrib dan Khaibar. Mereka kelak menurunkan

suku Yahudi Bani Qainuqa', Bani Quraidhah, Bani Nadlir,
Yahudi Taima', dan Yahudi Wadi Al Qura. Di antara

mereka terdapat keturunan Nabi Harun a.s.

Daerah Palestina tetap menjadi wilayah Romawi

sampai tahun 638 M, pada tahun itulah Patriach Sopranius
menyerahkan Yerusalem dan sekitamya kepada Khalifah

Umar. Dengan kerelaan sendiri, sebagian besar penduduk

Palestina masuk Islam. Paiestina tetap dalam kekuasaan

Islam sampai tahun 1917 M. Pada masa itu Palestina

termasuk wilayah Kekhalifahan Turki Utsmani.

25. Bangsa Yahudi tersebar di Eropa, Afrika Utara, Asia Barat,

dan Asia Tengah sampai ke India, Di Afrika, di antaranya

di Ethiopia, mereka bercampur darah dengan keturunan

Mulat (Smith-Negro) dan disebut "falasha" Yahudi Hitam.

Di India orang-orang Yahudi banyak mengawini wanita
wanita Hindu sehingga menimbulkan Yahudi India yang

berkulit coklat atau s.awo matang. Di India, orang-orang

Yahudi .India banyak yang tertarik pada mistik; mereka

menghimpun gerakan kebatinan Teosofi dengan pusatnya

antara lain di Adyar, Madras dan Amritsar. Percampuran

dengan bangsa lain itu telah melanggar Taurat mereka.

"Maka bangkitlah Imam Ezra, lalu berkata kepada mereka;

Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu

memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah

kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan

Tuhan, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang

berkenan kepada-Nya dan pisahkanlah dirimu dari penduduk

negeri dan perempuan-perempuan asingitu." (Ezra 10: 10-11)
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"Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka

memisahkan semua peranakan dari orang Israel. " (Nehemia 13:
3)

"Pada masa itu juga kulihat beberapa orang Yahudi

memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan

perempuan Amon, dan perempuan-perempuan Moab. Sebagian

dari anak -anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa

lain itu dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi." (Nehemia 13:

23-24)

"Aku menyesali mereka, kukutuki mereka, dan beberapa orang

di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya dan kusuruh

mereka itu bersumpah demi Allah, demikianlah; ']angan sekali

kali kamu serahkankan anak-anak perempuanmu kepada anak

anak lelaki mereka, atau mengambil anak -anak perempuan mereka

sebagai istri untuk anak lelakimu atau untuk dirimu sendiri. '"

(Nehemia 13: 25)

Akibat percampuran itu timbullah kelas-kelas Yahudi :

A. Yahudi Bani Israil: Lahir dati ayah dan ibu Yahudi.

B. Yahudi Aria: Campuran Yahudi dengan Eropa dan Iran.

C. Yahudi Arab: Campuran Yahudi dengan Mesir, Irak,
Syria dan sebagainya.

D. Yahudi Mestiz: Campuran Yahudi dengan Kazak

(Yahudi Rusia), Turki, Cina, India, dan sebangsanya.

E. Falasha: Campuran Yahudi dengan Mulat.

F. Yahudi Mulat: Campuran langsung Yahudi dan Negro.

Kelas B dan selanjutnya tidak dapat dijadikan imam

besar keagamaan. Dalam organisasi Freemasonry, kelas B,

C, dan D hanya dapat dijadikan pimpinan penggerak. Kelas

E dan F hanya boleh dijadikan tukang pukui dan pekerjaan
yang sesuai dengan itu.
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"Seorang Yahudi yakni seorang Bani Israil yang terpilih

Yahweh, ditempatkan dalam satu tingkatan derajat yang tinggi,

dengan syarat ia harus lahir dari air yang murni tidak tercampuri

air goyim." (pengantar Protokol)

"Kemurnian keyahudian tidak tergoyahkan paham yang ia

anut, baik ia seorang Qabbalah, seorang Nasrani, seorang Teosof,

seorang kahin, ataupun seorang Muslim, ataupun ia seorang ateis,

kemurnian keyahudian hanya terkotori satu kotoran yakni

terkotori darah goyim. " (Pengantar Protokol)

"Seorang Yahudi harus menjadi 'penebar bibit paham' di mana

pun ia diam dan 'bukan bibit agama Musa' karena: Seorang goyim

tetap goy, walaupun mereka menganut agamamu dan

melaksanakan adat istiadatmu, hanya kamu dapat mengendalikan

mereka demi kepentingan Israil bangsa terpilih." (Pengantar

Protokol)

"Hendaklah kamu hati-hati terhadap mereka yang memilih

agamamu sebagai agamanya, karena seorang goy tetap kambing

perahanmu dan jika ternyata mereka itu berdarah goy, berdarah

campuran, pecatlah dari kebangsaanmu itu dengan satu siasat

agar ia tetap menguntungkan kamu." (Pengantar Protokol)

Yahudi Amerika :

26.0rang-orang Katolik fanatik yang menguasai Kerajaan
Spanyol dan Portugis berusaha memusnahkan penganut
agama di luar agama Katolik,terutama Islam, dan akhimya
Yahudi. Pada tanggal2 Agustus 1492,30.000bangsaYahudi
har'us segera meninggalkan Spanyol, diikuti dengan
ancaman hukuman mati yang mengerikan seperti dibakar

hidup-hidup, disula, dicincang, direbus, dan sebagainya
seperti yang telah mereka lakukan terhadap orang Islam.
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Hukuman ini merupakan hukum gereja Katqlik yang
diberlakukan di Spanyol dan Portugis.

27.Dalam lingkungan kerajaan Spanyol sendiri terdapat
beberapa orang Yahudi tersamar yang telah siap
menyelamatkan bangsanya dari pengadilan darah. Di
antara mereka yakni: Louis de Santagel, seorang saudagar
Valensia yang kaya raya serta pemborong pajak kerajaan
Spanyol; Gabriel Sanchez, bendahara Ratu Isabella;dan Yuan

Cabero, pengurus istana. Dengan tipu daya, mereka
mengabarkan kepada Ratu Isabella bahwa kekayaan
kerajaan Spanyol kian berkurang dan untuk mengatasinya
harus ditambah dengan kekayaan dari luar Spanyol, di
antaranya dengan mendukung gagasan Columbus untuk
berlayar ke India dalam rangka mencari informasi tentang
bukit-bukit emas. Ratu menyetujuinya, lalu Louis de
Santagel menanamkan sahamnya sebanyak 17.000 dukat
untuk menyukseskan pelayaran itu.

28.Rombongan Columbus berlayar menuju India, turut di

dalamnya orang-orang Yahudi, di antaranya Louis de Tourjs

seorang penerjemah, dr. Bernal, Alonzo de La Calle dan Gabriel
Sanchez.

29.Rombongan Columbus akhirnya tiba di kepulauan Karibia
yang disangka India. Akhirnya, setelah menemukan
kekayaan di benua baru Amerika, orqng-orang Yahudi
Spanyol menjadi kaya raY-a.Louis de Touris menjadi
saudagar tembakau yang memperkenalkan tembakau ke
seluruh Eropa. Ia menetap di Kuba menjadi seorang tuan
tanah. Louis dan Gabriel kembali ke Spanyol dan menjadi
kaya raya. Agar siasat mereka tidak dibuka oleh Columbus,
Columbus difitnah sampai ia dipenjarakan. Sejak
ditemukannya benua Amerika, orang-orang Yahudi
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Bukit Zion

Piramida Terbalik

mengalir ke Amerika untuk mencari kekayaan, merekalah
pelopor perampasan emas dan perak harta orang Aztec,
Inca, dan Maya, dengan memperalat orang Spanyol dan
Portugis.

30.Untuk mempersatukan Yahudi sedunia, Theodore Herzl
pada tahun 1896mendirikan "Gerakan Zionis" yang telah
dirintis sejak tahun 1717oleh tokoh-tokoh Yahudi Prancis.

Gerakan Zionisbersemboyan: "Satu Bangsa ialahbangsa
Yahudi, satu bahasa ialah bahasa Yahudi dan satu tanah

air ialah tanah air Yahudi". Tanah air Yahudi berpusatkan
Gunung Zion. Lambang Zionis ialah bintang Daud.

Untuk mendapatkan Bukit
Zion dan sekitarnya itu, Turki
hams dilumpuhkan dengan cara:

a. Menyebarkan paham kebang

saan di negara-negara Arab, di
antaranya penyebaran hadits
palsu: "Hubbul wathan minal

iman (Cinta tanah air adalah

sebagian dari iman) "

b. Menyebarkan paham kebang
saan di Turki agar Turki
menjadi anti-Arab dan pro
Eropa.

c. Menanamkan paham Freema
sonry agar timbul sekularisasi.

d. Membujuk Turki agar memi
hakJerman.

Bintang David
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e. Membentuk panitia rahasia Perang Dunia.

f. Membubarkan Kekhilafahan Turki.

31. Tujuan Zionisme : Membentuk Negara Bani Israil yang

meliputi seluruh daerah Pales tina, Syiria, Libanon, sebagian
Mesir, bekas koloni Yahudi (Madinah, Khaibar dan

sekitarnya), bekas kerajaanSaba di Yaman dan Tanah

Leluhur Abram (Negeri Ur, Babil dan sekitarnya di Irak)

berdasarkan wasiat para hakham (pemimpin agama).

32.Pada tahun 1908, timbul gerakan Ashabiyah (Kebangsaan)

yang menghendaki pemerintahan sendiri di negara-negara
Arab.

33.Pada tahun 1913, negara-negara Arab menuntut

pemerintahan sendiri pada Turki yang ditentang oleh Partai
Al Ittihad wat Taraqqi yang tengah berkuasa di Turki.

34. Pada tahun 1914-1918,pecah Perang Dunia I, Turki berpihak

pada Jerman melawan Sekutu.

35. Kolonel Lawrence, seorang Yahudi Inggris dikirim ke

negara Arab agar bangsa Arab bangkit melawan Turki.

Setelah terjadi perundingan antara Syarif Husein dengan

Sir Henry McMahon pada tanggal10 Juli 1916,bangsa Arab

membantu Inggris melawan Turki.

36. Pada Desember 1917, Lord Allenby dengan pasukannya

menduduki Palestina. Orang-orang Yahudi beramai-ramai
membeli tanah di Palestina.

37. Pada tahun 1917, Sekretaris Negara Inggris untuk Urusan

Luar Negeri, Arthur Balfour yang juga seorang Yahudi

berangkat ke Amerika Serikat untuk menemui tokoh-tokoh
Yahudi Amerika di antaranya Lord Rothschild, bankir
terkenal di Amerika Serikat.
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38.Pada bulan Apri11920, Palestina dijadikan mandat.lnggris

untuk memudahkan pemindahan orang-orang Yahudi.

Inggris bekerja sarna dengan Public Body, Badan

Perwakilan Zionis. Inggris mengangkat seorang Yahudi

bemama Sir Herbert Samuel menjadi Komisaris Tinggi

Inggris di Palestina.

Jumlah Yahudi di Palestina:

Tahun 1923: 7.400 orang

Tahun 1924: 12.000 orang

Tahun 1925: 23.800 orang

Tahun 1936: 370.488 orang

Tahun 1947: 600.000 orang

39.Pada tahun 1929, bangsa Arab Palestina bangkit melawan

Yahudi. Yahudi dibantu tentara Inggris.

40. Pada tahun 1935, Panitia Arab Tertinggi, gabungan partai

partai bangsa Arab mengajukan nota pada Inggris :

a. Membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab

pada parlemen.

b. Menghentikan pemindahan orang Yahudi.

c. Melarang penjualan tanah pada orang Yahudi.

41. Pada tahun 1936, terjadi pemogokan umum di seluruh

Palestina yang diikuti pemberontakan 5 Mei 1936. Inggris

mendatangkan 100.000 orang pasukan Yahudi bersenjata
modern.

42. Inggris mengirimkan Misi Peel ke Palestina. Arnir Abdullah

dari Yordania dan Nuri Pasya Assaid membujuk

pemberontak Palestina agar meletakkan senjata. Pemimpin

Arab Palestina Fauzi Al Qauqji mengumandangkan perang

jihad melawan Bani Israil.
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43.Pada tanggal 13 Oktober 1936, terjadi gencatan senjata
antara pasukan Arab Palestina dan pasukan Israil atas
seruan Raja-raja Arab.

44.Misi Peel mengusulkan, agar Wilayah Palestina dibagi :

a. Daerah subur tepi pantai sebelah Utara, Tel Aviv dan
daerah GalileaUtara termasukHaifa dan Akka, menjadi
milik Bani Israil untuk dijadikan pusat negara Yahudi.

b. Daerah selebihnya digabungkan dalam Kerajaan Arab
Yordania.

c. Daerah Yerusalem, Baitlahm (Bethlehem), Nashara

(Nazareth) dengan suatu rekah ke Jaffatermasuk daerah
mandat Inggris.

d. Negara Arab dan Yahudi ada kaitan berserikat dengan
Inggris.

Misi Peel diperkuat Inggris dengan buku putihnya. Pada
7Juli 1936,usul Peel disampaikan pada Panitia Mandat Liga
Bangsa-Bangsa.

4S.Pada tahun 1936, Arab Palestina memberontak kembali

yang ditindas dengan kejam oleh pasukan Inggris dan
Yahudi.

46.Pada Oktober 1938, Panitia Arab Tertinggi Palestina

dibubarkan dan pimpinannya ditangkap. Mufti Besar
Palestina Amin al Husaini melarikan qiri ke Irak.

47.Pada Oktober 1938, Komisi Woodhead melaporkan

kepada Pemerintah Inggris bahwa pembagian daerah
Palestina tidak. mungkin dilaksanakan, karena akan
mengakibatkan kecampuran berkepanjangan. Inggris pun
kemudian membatalkan pembagian Palestina.

48.Pada 7Februari 1939,berlangsung Konferensi MejaBundar

antara Inggris dengan pihak Arab Palestina dan Arab
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Merdeka (Amir 'Abdul Mun' em dari Mesir, Amir Faisal
wakil Saudi Arabia, SaifulIslam Amir Husein wakil Yaman

dan Taufiq Abdul Huda wakil Yordania).

49.Buku Putih Inggris 17 Mei 1939:

a. Pemerintah Inggris tidak bertujuan mendirikan Negara
Yahudi di Palestina.

b. Pemerintah Inggris tidak berniat menggabungkan
Palestina pada negara Arab.

c. Pemerintah Inggris berniat mendirikan Negara Merdeka
Palestina yang terdiri atas bangsa Arab dan Yahudi.

d. Pemerintah Inggris mengizinkan pemindahan 100.000
orang Yahudi ke Palestina.

50.Presiden Roosevelt atas nama wakil Yahudi Intemasional

menemui Raja Ibnu Saud untuk membeli daerah bekas
pemukiman Yahudi di Madinah, Khaibar dan sekitamya
dengan harga 20.000.000 pound emas. Permintaan itu
ditolak oleh Raja Ibnu Saud.

51.Pada 13 Agustus 1945, diadakan Konferensi Zionis
Intemasibnal :

a. Menolak Buku Putih Inggris 1939.

b. Inggris diminta mengizinkan Perwakilan Yahudi
mengirimkan ahli-ahli Yahudi untuk membangun
Palestina.

c. Palestina harus segera dijadikan Negara Yahudi.

52.Pada 17 Agustus 1945,Presiden Truman mengumumkan :

a. Pemindahan sebanyak mungkin orang Yahudi ke
Palestina.

b. Pendirian Negara Yahudi di Palestina.



Jaringan Gelap Freemasonry 16

53.Pada 20 April 1946,Panitia Penyelidikan Inggris-Amerika
Serikat mengusulkan :

a. Palestina diletakkan di bawah Trusteeship PBB dan
Pemerintah Mandat diteruskan.

b. Pemasukan 100.000orang Yahudi ke Palestina korban
Nazi dan Fasis.

e. Pembatalan pembatasan penjualan tanah pada orang
Yahudi.

54.Pada musim gugur 1946,berlangsung Konfrensi Inggris dan
Negara-negara Arab.

Inggris mengusulkan :

a. Pembagian Palestina.

b. Membuka pintu bagi imigran Yahudi.

e. Mandat Inggris dilanjutkan.

Negara-negara Arab mengusulkan:
a. Kemerdekaan Palestina.

b. Penghapusan Mandat.

e. Pemerintahan dipegang Yahudi dan Arab yang telah
menjadi warga negara Palestina.

d. Menjaminkan kelangsungan minoritas dalam
keagamaan dan hak sipil.

e. Menghentikan pengiriman imigran Yahudi.

f. Larangan penjualan tanah orang Arab kepada orang
Yahudi.

Inggris menolak usul Arab dan mengajukan usul baru :

a. 200.000Yahudi harus pindah ke Palestina.
b. Palestina dimerdekakan 5 tahun kemudian.
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55.Pada 28 April 1947 terjadi perdebatan masalah Palestina
di PBB.

56.Pada 11 Nopember 1947, tercapai persetujuan antara
Amerika dan Rusia tentang pembagian Palestina :

a. Mandat Inggrisberakhir pada bulan Mei 1948darisemua
kekuatan Inggris ditarik.

b. Pada bulan Mei akan dibentuk sebuah Negara Yahudi
dan Arab.

c. Setelah itu, Sidang Umum PBBmembentuk Panitia PBB
yang terdiri atas 3-5orang anggota wakil negara-negara
kern pendukung pembagian Palestina.

d. Panitia PBB itu menjadi pelaksana tindakan anjuran
Sidang Umum PBB yang perinciannya disepakati
kemudian dengan memerhatikan semua rekomendasi
dan usul-usul UNSCOP.

e. Panitia harus membantu Inggris melaksanakan
pekerjaan di Palestina sampai berakhirnya mandat.
Setelah diterimany~ pembagian Palestina sampai
mandat berakhir, Inggris atas permintaan PBBtetap
menjaga ketertiban umum dan memelihara keamanan
di Palestina.

f. Jika antara hari mandat berakhir dengan hari
pembentukan kedua negara merdeka itu terdapa t

kevakuman, panita hams mengendalikan Palestintl
selama kevakuman itu.

g. Dalam menjalankan tugasnya, panitia hams mengiku Ii
petunjuk Sidang Umum PBB.

h. Setiap bulan, panitia dihamskan mengirimkan laporan
mengenai kegiatan pekerjaannya kepada Dewan
Keamanan PBB.
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57.Pada bulan Nopember 1947, usul UNSCOP tentang

penyelesaian Palestina diperdebatkan panitia ad hoc Sidang

Umum PBB dan pada tanggal25 Nopember 1947, panitia

menyetujui rencana pembagian Palestina.

58.Pada 29 Nopember 1947, Pembentukan UNPAC (United

Nations Palestine Commission) yang bertugas mendirikan

Negara Yahudi.

59. Pada Desember 1947, meletus perang antara Arab Palestina

dan Yahudi, tentara Yahudi di antaranya: Pasukan

Haganah, Strengang, Vai Humi, Hezb Levi, dan sebagainya

yang merupakan bekas pasukan Yahudi pada Perang Dunia
II.

Di PBB timbul perdebatan sengit yang menyebabkan

terbentuknya Mediator dan kemudian UNP AC dibubarkan

pada tanggal14 Mei 1948.

60.Pada tanggal14 Mei 1948, Dewan Kebangsaan Yahudi di

Tel Aviv memproklamirkan RepublikIsrael (Israil), dengan

Presidennya adalah Chaim Weizmann dan Perdana

Menterinya adalah Ben Gurion.

Pengakuan defacto diberikan oleh Presiden Truman atas

nama Amerika Serikat. Selanjutnya, menyusul pengakuan
dari Uni Soviet, Inggris, dan Prancis.

61.Negara-negara Arab tidak mengakui kehadiran Negara

Israel. Israel diserbu dari setiap arah. Perwakilan Yahudi

di PBB menganggap Negara Arab sebagai agresor.

62. Atas usaha Dewan Keamanan PBB, terjadilah peristiwa

peristiwa berikut ini:

Pada tanggaI12-1-1949: Perletakan senjata antara Mesir
dan Israel.



Pada tanggal 22-3-1949: Perletakan senjata antara
Libanon dan Israel.

Pada tanggal 3-4-1949: Perletakan senjata antara
Jordania dan Israel.

Pada tanggallO-7-1949: Perletakan senjata antara Syria
dan Israel.

Pada tanggall-8-1949: Pengakuan de Jure dari Amerika
Serikat atas Israel.

63.Republik Israel berusaha keras melaksanakan program
program Zionis dan Freemasonry, di antaranya :

a. Melebarkan sayap kekuasaan.

b. Memperbanyak keluarga Yahudi.

c. Melenyapkan bangsa Arab Palestina.

d. Melestarikan Bangsa, Budaya dan Bahasa Yahudi.

e. Mendukung usaha-usaha Freemasonry.

f. Memperkuat diri.

"Freemasonry Internasional dengan menggunakan seribu satu

siasat telah berhasil membentuk Negara Israel, menghancurkan

Kekhalifahan Turki Utsmani dan menjual paham-pahamnya ke

seluruh dunia. "(Dukhan Al Masuniah: 171)

"Setelah Israel terbentuk, Israel harus mengembangkan diri

menjadi sebuah negara besar dan merupakan negara induk, semua

negara-negara Goyim harus bertekuk lutut." ("Wasiat Imam

Besar" Dukhan Al Masuniah: 171)

19 Sejarah Singkat Bani Israil
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PERGERAKAN ORANG-ORANG YAHUDI

20

Sesungguhnya orang-orang Yahudi mempunyai tiga

pergerakan pokok, yakni :

1. Gerakan keagamaan yang dipimpin rahib-rahib.

2. Gerakan kebangsaan yang tergabung dalam Suhyuniah
(Zionisme).

3. Gerakan yang melibatkan bangsa goyim (menurut istilah

Yahudi yakni bangsa di luar Yahudi) tergabung dalam

Masuniah (Freemasonry).

Gerakan Keagamaan

Pokok agama orang Yahudi dan Bani Israillainnya ialah agama

yang diajarkan oleh Nabi Musa a.s. dan nabi-nabi Bani Israil

lainnya kecuali Nabi Isa a.s.

Semula agama itu Oisebut Shalom. Berkitabkan Taurat,

Zabur, dan kitab wahyu dari nabi lainnya seperti Kitab Yosua,
Kitab Rut, Kitab Samuel, Kitab Ezra (Uzair), Kitab Nehemia,

Kitab Ester, Kitab Ayub, Kitab Salomon (Sulaiman), Ki,tab
Yesaya, Kitab Yeremia, Kitab Yehezkiel, Kitab Daniel, Kitab

Hosea, Kitab Joel, Kitab Amos, Kitab Obaja, Kitab Yunus, Kitab

Mikha, Kitab- Nahum, Kitab Habakuk, Kitab Zefanya, Kitab

Hagai, Kitab Zakharia, dan Kitab Maleakhi.

Kitab-kitab ini dihimpun disatukan.dengan kitab Taurat
(Taurah) menjadi Kitab Kanan, atau Kitab Wasiat.

Di sampingTaurat terdapat Talmud yang berupa kumpulan

asas hukum agama. Talmud berasal dari bahasa Ibrani yang

berarti pengajaran. Talmud-disusun oleh Azra seorang Rahib
sezaman dengan Raja Korious dari Persia pada 539 SM.

Talmud disempumakan dengan tambahan dari dewan

rahib yang terdiri atas 120 orang sehingga memuat 63 wasiat.
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Mereka menyusun Talmud berpokok dari ajaran Hakham,
pemimpin agama. Talmud mempunyai syarah yang banyak,
di antaranya Gammarah. Penambahan Talmud dalam bab:
ltiqad, ibadat, tani, dan dagang.

Di antara abad kedua dan ketiga Masehi, Yahuza yang
digelari Rahib Kudus menyusun Masyna, yang terbagi atas
tujuh asfar:
1. Pertanian

2. Hari Raya Yahudi

3. Perempuan
4. Wali

5. Wakaf

6. Kurban

7. Thaharah.

Masyna pun mempunyai syarah dan sempalan.

Gerakan Keagamaan Yahudi pecah dalam beberapa firqah:

1. Firqah Sadusi

2. Firqah Farisi

3. Firqah Aseni

4. Firqah Rabbaniyin

5. Firqah Qurain

6. Firqah Samurah.

Setiap firqah pecah kembali dalam kelompok kecil.

Agama orang Yahudi kian lama kian rusak karena
bid'ahnya kian lama kian banyak. Agama Yahudi telah
dicampuri ajaran Khaldan (Kildani), agama Mithra,
Zarathustra, Kan'an, agama Mesir purba dan peribadatan serta

dongeng-dongeng yang;berasal dari para pendetanya sendiri.
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Dan akhimya kelompok Azra Baru berpepatah: "Agama itu

uang, wajah Yahwehh yang tampak itulah uang. "

Keagamaan orang Yahudi terbagi dua kelompok besar:

1. Pengamal Syariat Taurat, Talmud dan Masyna.

2. Aliran Batiniah, yang mengamalkan Teosofi. Dari
merekalah berkembang sihir-sihirdan ilmu menghadirkan ruh.
Mereka giat mengkaji tenaga dalam yang dipadukan dengan
sihir-sihir dan pemanggilan ruh.

Aliran Batiniah akhirnya kian jauh dari pokok agama
Yahudi dan tersebar ke luar bangsa Yahudi. Sebagian aliran
Batiniah Yahudi hampir tidak mengakui lagi adanya nabi
nabi. Mereka menganggap nabi-nabi itu hanyalah orang-orang
pandai dan tokoh pergerakan.

Dari kedua kelompok itu (Pengamal Syariat dan Batiniah),
timbul kelompok pengamal keduanya, mereka mengamaIkan
syariat tetapi juga mengamalkan sihir-sihir dan mereka
mengartikan Taurat dengan dua pengertian yakni Arti Zhahir

dan Arti Batin. Kebanyakan penggerak Freemasonry berasal
dari Yahudi Batiniah.

Gerakan Kebangsaan Yahudi

Karena sebagian orang Yahudi telah hampir melupakan
kebangsaannya dan sebagian anak-apak.mereka tidak pandai
berbahasa Yahudi, timbullah gagasan untuk penyatuan
kembali orang Yahudi sedunia dan bahwa orang Yahudi harus
mempunyai sebuah negara untuk memudahkan pembinaan
kebangsaan itu.

Theodore Herzl mengadakan rapat dengan para pemimpin
pergerakan Yahudi di antaranya "HibbatZion" dan rahib-rahib
Yahudi untuk membentuk sebuah organisasi kebangsaan
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Yahudi sedunia. Maka; terbentuklah "World Zionist

Organization" pada tahun 1896 dan disahkan pada bulan

Agustus 1897.

Asas dari World Zionist Organization (WZO) ini ialah

Khoms Kanon, di antaranya Nasionalisme Yahudi. Diharapkan

semua orang Yahudi dewasa menjadi anggota WZO.

Banyak anggota WZO merupakan miliuner-miliuner
Yahudi di Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Belanda.

Gerakan Freemasonry

Gerakan Freemasonry melibatkan orang-orang di luar Yahudi

tetapi bertujuan untuk mengangkat derajat orang-orang
Yahudi.

Orang-orang Yahudi Freemasonry duduk dalam

pergerakan itu sebagai sutradara, sedangkan para pemain

berasal dari bangsa di luar Yahudi.

"Para pemain harus tunduk seperti seorang kena hipnotis, atau

mereka itu harus tunduk patuh disiplin seperti anjing-anjing sirkus. "

(Plotizm Freemason II : 67)

AAA



BAGIAN KEDUA
G ERAKAN-G ERAKAN

FREEMASONRY

GERAKAN FREEMASONRY

Nama Freemasonry

Nama Freemasonry diambil dari cerita "Sefer

Qabbalahh": Tersebutlah Abram nenek moyang
orang Israil telah mewariskan rumah Eloh di Bukit
Moria. Setelah rumah itu hancur akibat

ditinggalkan Rasul Imam Ya'qub dan semua anak
anaknya hijrah ke Mesir, maka Raja Salomon
hendak menggantikannya dengan sebuah Rumah
Kebaktian Barn ''Haikal Sulaiman ". Kemudian Raja

Salomon menyuruh orang untuk menjemput
Profesor Heram dari negeri Sor, ia seorang ahli

mengecor tembaga dan ah1ipembuat rumah batu.
Profesor Heram adalah anak seorang janda dari
suku Naftali. Untuk mendirikan bangunan agung
itu ia menghimpun tukang-tukang batu bebas.

Freemasonry berarti Himpunan Tukang
Tukang Batu Bebas. Dalam lidah Arab disebut
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Masuniah. Dalam lidah Persia dan Turki disebut Masonik.

Dalam lidah Prancis disebut Prance Masonneri dan dalam lidah

Belanda disebut Vrij Metselarij.

Pendiri Gerakan Freemasonry

a. Pada masa orang-orang Israil bermukim di Mesir, mereka
telah mendirikan beberapa gerakan rahasia berupa gerakan
kaum batiniah dan filsafat yang akhirnya berubah menjadi
gerakan poUtik pembebasan.

b. Pendiri gerakan Freemasonry yang teratur rapi dinisbatkan
kepada Profesor Heram dari Sor.

e. Pendiri kedua pembaharuan Freemasonry dilakukan pada
masa Herod Agrippa I (meninggal pada tahun 44 M),
dibantu dua orang penasihat yakni Heram Abioud sebagai

pimpinan umum dan Moab Leumi sebagai pemegang
wasiat rahasia utama.

Pada mulanya didirikanlah sebuah gerakan makar dengan
berbagai rumus, lambang dan nama rahasia untuk memecah
belah. Perkumpulan mereka yang pertama dinamakan Haikal
Ursyalim, agar perkumpulan itu dianggap berakar dari ajaran
Nabi Sulaiman a.s. Nama Haikal Ursyalim itu hanyalah untuk
mengelabui, semula digunakan untuk mengelabui Bani Israil
lainnya di luar suku Yahudi. Nama ini diberikan oleh dua tokoh
Yahudi itu, Heram Abioud dan Moab Leumi.

Perkumpulan Haikal Ursyalim telah menjadi sebuah
gerakan tersembunyi untuk memorakporandakan orang
orang Nasrani, menculik, menyiksa, atau mengusirnya dan
merampas harta benda mereka. Perempuan-perempuan
Nasrani diperkosa dan dianiaya dan mereka menyebutnya
"Kesenian Darah".
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Sebagian gerakannya yang lain adalah membentuk

Nasrani tandingan untuk membantu gerakan penghancuran

l1kidah Nasrani yang telah dilakukan oleh Saul atau Paulus
lari Tarsus (laOOlebih kurang tahun 9 M). Untuk itu mereka

mendirikan Kanisah-Kanisah Sauliyah.

Wakiu pendirian

Didirikan pada zaman Raja Salomon (Nabi Sulaiman a.s.) lebih

kurang tahun 900 SM.

Kedudukan

erakan Freemasonry internasional berpusat di temp at

pemukiman Bani Israil terbesar.

Asas Freemasonry

Asas Freemasonry dinamakan Khoms Kanan. Di samping ada

nsas yang tampak, Freemasonry mempunyai as as yang

tersembunyi atau rahasia.

Asas yang Tampak

Khoms Kanan: HUIl)-anisme (Internasionalisme)
Demokrasi

Sosialisme

Monoteisme

N asionalisme

(Shalah Habib, Asas Masuniah: 14)

Humanisme:

Freemasonry adalah gerakan kemanusiaan untuk

rnembawa manusia pada Cahaya: Terang. Dengan

Freemasonry manusia dapat tolong-menolong dalam kebaikan

tanpa membedakan ras, agama, suku, dan paham. Manusia
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hams dielldik agar mengetahui hakikat kemanusiaannya itu.
Freemasonry adalah lembaga 'kemanusiaan' yang menyeru
pada etika dan keutamaan sempuma dalam Cahaya Terang.
Freemasonry menyerukan kemerdekaan, persamaan dan
persaudaraan.

Humanisme adalah intemasionalisme, persamaan derajat
antara semua bangsa elldunia ini.

Demokrasi:

Freemasonry berusaha keras mendirikan republik-republik
demokrasi di seluruh muka bumi ini. Freemasonry adalah
pengawal jiwa demokrasi. Freemasonry berupaya keras untuk
meratakan paham demokrasi ellseluruh negeri dan menentang
segala pengkastaan masyarakat.

Sosialisme :

Freemasonry adalah lembaga pendukung pemerataan hak
milik. Freemasonry adalah lembaga tempat usaha bersama
demi kemakmuran bersama. Freemasonry berusaha
menghapus sistem tuan tanah dan membagikan sebagianbesar
tanahnya itu untuk kepentingan bersama. Demi kemakmuran
bersama, hak milik terbesar berada elltangan negara.

Monoteisme :

Freemasonry merujuk amanat-amanat lama agar semua
manusia berkeyakinan akan keesaan Eloh dengan tafsir dan
falsafah masing-masing. Freemasonry menghormati semua
agama dan Freemasonry meyakinkan semua anggotanya agar
mengakui kebenaran dan kesucian semua agama.

Nasionalisme:

Freemasonry adalah lembaga kebangsaan semua bangsa di
dunia ini. Setiap bangsa dianjurkan berasaskan kebang-
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saannya masing-masing, sehingga semua bangsa sadar akan
dirinya dan tidak menjadi budak bangsa lain. I;reemasonry
membawa semua asas kebangsaan ke dalam cahaya terang.

Asas yang dirahasiakan :
Humanisme

Plotisme

Sekularisme

Ateisme

Israilisme

(Shalah Habib, Asas Masuniah : 18)

Humanisme:

Kemanusiaan itu hams kita jadikan sebagai tujuan selain
dari Allah. Jadikanlah kemanusiaan itu sebagai Tuhan untuk
disembah. Bentuklah etika kemanusiaan sebagai pengganti
etika agama. Tidaklah cukup bagi kita hanya mengalahkan
mereka (para pemeluk agama) dan peribadatannya dengan
humanisme sejati,melainkan dengan humanisme hams dapat
memusnahkan mereka itu.

(Notulen Kongres Freemasonry Begardo 1911 dalam Asrar
Masuniah)

Plotisme:

Plot berasal dari bahasa Yunani Pasar, Koine, berarti

mengambang, terapung-apung. Plotisme adalah cara untuk
mengambangkan semua paham dan agama. Berkata Ishaq
Levi: "]adikanlah semua pimpinan negara dan pimpinan agama itu

plotis-plotis, agar mereka mudah menerima doktrin-doktrin kita."

(Notulen Kongres Freemasonry diAkka, Dukhan al Masuniah:
136)
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"Dengan mengadakan ikatan-ikatan kepemudaan, kesenian, klab

klab malam dapatlah kita mendidik mereka untuk menjadi pemuda

pemudi plotis sejati." (Kabana XII: 36)

Sekularisme:

"Sesungguhnya dalam kita berjuang melawan agama-agama itu tidak

akan ada akhirnya, kecuali agama itu sudah dipisahkan dari negara. "

(Majalah Freemasonry 'Accacia', 1903: 806)

"Dekatilah para pemimpin agama itu, ajaklah mereka duduk di

majelis kita agar mereka menjadi ulama sekuler." (Majalah

Freemasonry 'Cabana', 1934)

Ateisme:

Berkata Annie Besant: "Ateisme itu termasuk etiket kebanggaan,

hiduplah para pejuang yang berjuang di garis depan, sedangkan

mereka menyibukkan diri memperbaiki dunia."

"Ateisme satu-satunya jalan ilmiah masa kini."

(Majalah Parokim 67 tahun 1921)

Dalam Kamus Freemasonry disebutkan: "Orang yang masih

memercayai adanya Allah dan kekekalan jiwa adalah orang-orang

bodoh dan dungu. "

Dalam Konstitusi Freemasonry: "Freemasonry bukanlah satu

agama, tetapi berlepas diri dari agama. "

(Kanon Prancis Timur Bab I)

"Freemasonry tidak melarang orang beragama, tetapi Freemasonnj

adalah guru ilmiah bagi anggotanya, agar mereka berpikir bahwa

mengamalkan agama itu hanya sia-sia. "

"Kami freemason tidak akan berhenti menyebarkan metode cahaya

untuk memerangi semua agama dan semua tempat peribadatannya. "
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"Freemasonry tidak ragu-ragu untuk memaklumkan perang

II'rlindap agama, untuk mendidik para aggotanya r;zeninggalkan

"S"II/a ...

(Majalah Freemasonry Prancis 1936)

Konferensi Besar Freemasonry Prancis 1889 memutuskan:

"'/'/ljuan Freemason adalah menciptakan pemerintahan ateisme."

Ustadz Halim a1 Khurin: "setiap kepercayaan pada agama

ur/Illah kelemahan jiwa."

Azis Mirham Ketua Majelis Manfi di Mesir berkata: "Bentuk

It'I/lUaagama dan mazhabnya itu tidak mempunyai bentuk terakhir

IfJl/lg sebenarnya, cukuplah kita anggota Masuniah berkata:

/I /Icrtimbangkan kembali semua persoalan keagamaan itu dan

111'rpikirlahsecara ilmiah."

(Dukhan Al Masuniah: 124)

Guru Besar Lising Freemason berkata: "Kami orang-orang

I '/'cemason termasuk keluarga besar setan Lusifer. Sa lib kami segi

Iisn dan kuil kami adalah majelis. "

"Kepercayaan kepada setan adalah setan sebagai Eloh yang sama

r/('Wlan adonai. /I

(AI Masuniah: 52)

'..-railisme :

I)[1Lam Freemasonry terdapat berbagai isti1ah dan 1ambang

n ng diambil dari ajaran Yahudi seperti: Kuil Su1aiman, Bo' az,
llkin (Anak Syam'un cueu Ya'qub ), meja Su1aiman, Taurat,
bLllan Freemasonry dan sebagainya.

Berkata 5ha1ah Habib: "Dalam dokumen Freemasonry, semua

,l!.1·rakanFreemasonry itu dipimpin oleh kelompok Yahudi terpilih

rlm'i balik layar ataupun mereka yang terjun langsung. /I

(Mukadimah Dukhan Al Masuniah)
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Simon, Ketua Majelis Cahaya Amerika Serikat berkata:

"Seorang Yahudi adalah seorang Freemason tetapi seorang Freemason

belum tentu seorang Yahudi, hanya yangjelas tidakada tempat untuk

kulit hitam duduk dalam Majelis Freemasonry. "

(Dukhan Al Masuniah: 98)

Freemasonry tidak dapat melepaskan diri dari jalan
pemikiran dan isme Yahudi, karena Freemasonry adalah alat
Yahudi demi untuk kemenangan Israel Raya.

Tujuan Freemasonry

Meratakan jalan persaudaraan berdasarkan asas-asas

freemasonry pada seluruh keanggotaannya, melakukan
propaganda lisan/ tulisan dalam menyeru kebaikan dan
kemakmuran, menyerukan keIjasama dalam semua kebaikan

dengan tidak membedakan ras, bangsa, suku dan agama.
Freemasonry memelopori kawin antaragama agar tercipta
persatuan di antara semua pengikut agama ,sehingga tidak
ada lagi egoisme dalam agama.

Kuil

Kuil Freemasonry adalah kuil segi tiga yang diterangi bintang
Daud. Kuil yang membawa semua agama dan memberi hak
kepada semua agama untuk memasukinya.

Batiniah

Freemasonry adalah pengawal alam batiniah, penyebar tenaga
metafisika, pusat menara cahaya. Freemasonry adalah pusat
lembaga dzikir nafas terbesar. Freemasonry adalah pengawal
teosofi terbesar di dunia.
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Bahasa Rahasia

Freemasonry mempunyai bahasa rahasia yang hanya
diketahui oleh anggota tingkat menengah dan atas. Jikarumus
bahasa itu terbuka, mereka ganti dengan rumus bahasa baru.

Ada pula bahasa dengan menukarkan huruf ataupun
bahasa hunif-huruf.

Selain itu, bahasa lbrani lama yang dibumbui istilah-istilah
buatan mereka dengan tulisan khas mereka. Bahasa ini hanya
dikuasai oleh Freemasonry pilihan. (Asas-asas Masuniah).

Kabana

Pekabaran Freemasonry ada yang tertulis dan terbuka bagi
anggota serta ada pula yang tertutup berupa pekabaran saror.
Kabana tertulis berupa pekabaran yang umum dan Kabana saror

ialah kabana yang berupa lambang-Iambang dan kode-kode
tertentu yang serba rahasia. Semua ini hanya dimengerti oleh
Majelis Tinggi Freemasonry. Kabana diartikan dengan istilah
Freemasonry: Kasisa Banim Israilim Nationali.

Untuk menyembunyikan pekabaran rahasia yang asli,
mereka sengaja membuat kabana-kabana palsu sehingga para
pengkaji aliran ini terkecoh. Kabana tertulis asli hanya bagi
tokoh Freemasonry penggerak yakni orang Yahudi asli.
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Nama-nama Bulan Freemasonry
1. Naisan

7.Tisyrin

2. Jaitar

8.yistan
3. 5aifan

9.Tislif

4. Tammuz

10. Tsaubat

5. Ab
11. 5yifat

6. Ailul

12. Azar.

Tahun Freemasonry
Oimulai 4000 tahun sebelum Tarikh Masehi.

Angka-angka FreemasonryA=70
G = 30 X = 91 0 = 80

L = 10 C = 3 T = 85

Q = 82 I = 0 Z = 95

V = 90 N = 60 E = 15

B=2 5=84 K=9

H = 33 Y = 94 P = 8

M = 40 0 = 12 U = 86

R = 83 J = 38 F = 20

36

Pakaian Seragam

Anggota Freemasonry mempunyai seragam khusus lengkap
dengan tanda tingkat dan lencananya. Pakaian ini khas dipakai
pada pertemuan resmi perkumpulan.

Nama-nama Perkumpulan Freemasonry abad XVII M, di
antaranya:
1. Kaum Padri Mason

2. Hizb al Asrar



3. Pembina Kuil Salomon

4. Kavaleri Salib Wardi

5. Perhirnpunan Romawi

6. Majelis Cahaya

7. Bintang Tirnur

8. Himpunan Tukang Batu Romawi
9. Plotis Club

10. Persaudaraan Salib Wardi

11. Barisan Oliver Cromwell

12. Barisan Charles Stuart

13. Barisan Sir Kristofern

14. Pasukan Dos Agle
15. Ashab-ashab-ashab

16. Daml Daruzi

17. Attaraqi
18. Haikal

19. Ashab al Wathan.

Setiap perkumpulan di atas ini memunyai lambang
lambang dan bahasa rahasia sendiri yang tidak dapat
dirnengerti oleh golongan lainnya.

Pada abad ke XVII, himpunan-himpunan Freemason
terdiri dari lebih tiga ratus aliran yang bertentangan, tetapi
ada dalam satu perintah. Mereka bergerak dalam "sel-sel".

Satu sel tidak lebih dari. tujuh orang. Anggota sel hanya
men genal pimpinan sel. Pimpinan sel hanya mengenal
pimpinan koordinator cela dan selanjutnya. Angggota sel
hams disiplin keras. Jika hams berkumpul, mereka hams
berkumpul tanpa kenal sakit dan kondisi cuaca apa pun serta
keperluan lain apa pun.

37 Gerakan-gerakan Freemasonry
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Keanggotaan Freemasonry

Seorang yang sudah akil baligh dan menyetujui perjuangan
Freemasonry, dapat diterima menjadi anggota Perkumpulan
Freemasonry dengan syarat-syarat ketat. Keanggotaan
Freemasonry terdiri atas anggota biasa dan anggota
kehormatan. Dalam penerimaan keanggotaannya,
Freemasonry tidak membeda-bedakan bangsa, suku, agama
dan golongan.

Upacara Pembaiatan

Seorang simpatisan Freemasonry hanya baru men genal
"Dinding Luar Bangunan Freemasonry", ia belum mengenal
"Hakikat Freemasonry."

Freemasonry diibaratkan sebuah bangunan besar
berbentuk piramida. Di dalamnya terdapat 33tingkat ruangan
dan setiap ruangan menyimpan 33 rahasia. Untuk mencapai
setiap tingkat ruangan tersebut harus melalui tangga khusus
dan setiap tangga tertutup tiga lembar tirai. Untuk mencapai
tangga pertama harus melalui 33 belokan.

Setelah seorang simpatisan diteliti dan dapat diterima
menjadi anggota, ia pun dibawa ke sebuah gedung, pada masa
dahulu ke sebuah gua.

1. Berdiri di muka pintu yang tertutup dan terkunci. Ketika ia
berdiri dengan tegak itu, lalu dikatakan padanya: "Sesuatu

yang sangat berharga itu harus berpintu dan berpenjagaan kuat!"

Secara berulang-ulang calon bertanya: "Sampai bilakah aku

harus berdiri di sini?" Terdengar jawaban: "Tiada lama lagi

pintu segera terbuka!"

2. Ruangan gelap. Calon anggota dibawa memasuki ruangan
gelap gulita. Dalam ruangan itu tengkorak, tulang belulang
manusia dan patung ular-ular berbisa terbuat dari
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kuningan. Pakaian calon anggota segera dilucuti, tangan
dan kakinya harus terkangkang.

Pemandu bertanya: "Bersikeraskah kamlA;untuk menuntut

cahaya Freemason?" Apabila si calon anggota menjawab:
"Ya! ", maka kedua matanya ditutup dan dibebat kain hitam
lalu pada lehemya dililitkan seutas tali. Kemudian calon
anggota dati ruangan yang gelap itu dibawa ke luar menuju
sebuah ruangan kecil yang terkunci.

Pemandu mengetuk pintu, terdengar jawaban dari
dalam: "Siapakah kamu hai pengetuk pintu ?" Pemandu

menjawab: "Seorang yang dirundung malang dalam gelap gulita

kehidupan. fa sangat berkeinginan mendapatkan cahaya dan ia

mengajukan untuk menjadi anggota Freemasonry atas

kemauannya sendiri, bukan karena bujuk rayu dan paksaan. Kini

ia datang untuk mendapatkan cahaya dalam Kuil Mulia Raya

ini !" Pintu ruang kecil terbuka dan di dalamnya ada
ruangan kuil besar.

3. Calon dalam ruang kuil besar. Calon anggota dikawal oleh

dua orang pengawal menghadap SofaSalomon (Sulaiman),
di atas Sofa duduklah "Res ". Calon membungkuk
menghormat Res. Lalu calon dibawa memasuki lorong
yang berliku-liku, ia selalu melewati barisan-barisan dan
selalu bertanya : "Siapakah ini ?" Pemandu menjawab : "fa

dengan riwayat yang baik dan kebebasan garis keturunan !"Lalu
datang jawaban : "Lewatlah hai orang yang bergaris keturunan
bebas!"

4. Berdiri di antara dua buah tiang. Apabila sampailah si calon
anggota itu di antara dua buah tiang Mason, Res kembali
menghujamkan pertanyaan-pertanyaan berat.

Setelah calon dapat menjawab semua pertanyaan yang

diajukan kepadanya, berkatalah Res:"Kamu telah lulus dalam
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mengikuti ujian yang berat. Berbaiatlah kamu di atas kitab

sucimu, demi nama baikmu dan kehormatanmu, lalu tanda

tanganilah perjanjian dengan darahmu! Berpikirlah kamu, kamu

berhak menarik diri jika kamu tidak mau berbaiat!"

5. Minum air pahit. Calon tetap bersikeras ingin mendapatkan

cahaya dan bersedia mematuhi semua peraturan, ia diberi

minum segelas air pahit. Res berkata : "Kehidupan manusia

itu dapat memahit. Agar kamu bahagia, kamu harus menyukai

kepahitan itu. "

6. Calon dibaiat. Res berkata: "Laksanakan baiatmu di atas kitab

sucimu !"Dalam kelompok lain, Res berkata: "Kini berbaiatlah

kamu pada Freemason di bawah naungan kitab sucimu !"
Tangan si calon disapu dengan tanah. Lalu kata Res:

"Bersujudlah kamu dan letakkan kedua telapak tanganmu itu di

atas kitab sucimu!" Dalam kelompok lain, berkata Res:

"Urapilah kedua belah tanganmu dengan tanah itu dan

bersujudlah kamu di bawah naungan kitab sucimu. "

Berkatalah Res: "Kamu ini telah lama benar bermukim dalam

kegelapan. Freemasonry yang kamu inginkan telah meminta

tetesan darahmu yang terakhir. Masihkah kamu bersikeras diri?"

Si calon menjawab: "Ya!" Res bertanya: "Apa yang kamu

inginkan sekarang?" Calon menjawab: "Aku hanya mengharap

cahaya!" Berkata Res: "Berikanlah kepadanya cahaya itu!"

Bebat hitam penutup mata dibuka -oleh pemandu. Ia

dihadapkan pada ujung mata-mata pedang yang terhunus

yang mengarah pada jantungnya. Res berkata: "Pedang

pedang ini untuk kamu berbela diri atau untuk menikam kamu

jika kamu berkhianat. Seutas tali yang melingkar pada leher kamu

adalah tali untuk menggantungmu jika kamu berkhianat. Kamu

tidak lagi kusebut si pemohon tetapi si Freemason. Kamu bukan

lagi orang asing bagi kami dan kini terimalah sarung tangan
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tingkat pertama untukmu. Kamu hanya boleh memakainya jika

digunakan untuk membawa perdamaian dan persaudaraan pada
hadirin!"

Ucapan Baiat: Tingkat-tingkat Mula.

"Aku berbaiat di hadirat Allah Mahatinggi, Mahakuasa, Pencipta

alam semesta raya ini, aku berjanji dengan kehendak dan pilihanku

sendiri untuk menjaga dan menyembunyikan semua rahasia, semua

lambang Freemason, yang sekarang ini, juga yang akan datang yang

akan dibukakan kepadaku. Aku tidak akan membicarakannya kepada

siapa pun kecuali kepada saudaraku yang dipercaya, dan majelis yang

adil, sempurna dan teratur telah menguji dan menelitinya bahwa iri

benar-benar dipercaya. Aku akan melarang siapa pun mencetak dan

menyebarkannya. Aku berjanji aku akan tetap setia pada kanun

Freemasonry dan selalu terikat dengannya. Aku bersedia digantung

atau dipenggal jika mengingkarinya. Semoga Tuhan selalu

melindungiku .... "

Setiap kenaikan tingkat terdapat janji, baiat dan surnpah.

Surnpah-surnpah perrnulaan rnasih berbau agarna tetapi setelah

seorang anggota itu rnencapai tingkat tinggi, ia bersurnpah
dengan kata-kata :

"Aku bersumpah, kuilku segitiga, kiblatku bendera, aku akan

memutuskan hubunganku dengan agama, ayah, ibu, saudara,

pimpinan jika mereka tidak sejalan dengan jalanku, Aku hanya tunduk

pada Majelis ini .... "

(Dipetik dari Ai Masuniah)
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Freemasonry
Simbolis

Freemasonry Royal

Freemasonry Universal

~

I \

Tiga Tingkatan Freemasonry

1. Freemasonry Majelis Rendah, Freemasonry Simbolis.

Anggotanya terdiri atas pelbagai bangsa di dunia. Sebagian
besar masih beragama, yakni anggota tingkat satu sampai
anggota tingkat 33.

II. Freemasonry Majelis

Menengah, Freema

sonry Royal at au
Freemasonry Kontrak

Kerajaan. Dipimpin
tiga orang bergelar
Zerubbabil, Y oshua

dan Haggai. Mereka
adalah orang-orang Yahudi.

III. Freemasonry Majelis Tinggi, Freemasonry Universal. Mereka
menentukan semua gerak Freemasonry di seluruh dunia.
Mereka termasuk majelis hukum tertinggi Freemasonry
dan konon dipegang sembilan orang Yahudi.

Tiga puluh tiga Ting
katan Anggota Majelis
Rendah Freemasonry.

Kenaikan Tingkat: Setiap
kenaikan mempunyai
upacara dan janji bagi
orang ateis, at au
sumpah qagi orang
beragama.

Tingkat 1-33 dalam
akidah/keagamaannya
terbagi : Salah satu upacara Freemasonry
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a. Tingkat masih patuh.

b. Tingkat bimbang dalam akidah.

c. Tingkat plotis memasuki alam kebatinan Qabbalah.

d. Tingkat hams mulai diberi doktrin ateis.

Setiap tingkat mempunyai gelar tingkatan, atribut tingkatan
dan pakaian tingkatan :

a. Seragam umum Freemasonry (Freemasonry inter
nasional).

b. Seragam Loge, Freemasonry lokal, Nasional.



441 degre
5' degre
6' degre
7· degre
8· degre
9' degre

10' degre
11' degre
12- degre
13- degre
14e degre

ment. nous reservant de reporter a un chapltre ulte
rieur l'etude du 33' degre qu'll convient de rattacher
a la creation du Supr~me CQnseil du Rite Ecossais
Ancien et Accepte. Voiei tout d'abord Ie Tableau des
trenle-trois degres des Grades I!cossais (80).

/Ages Bleues ou Ateliers Symboliques.

1- degre Apprenti.
2' degre Compagnon.
3' degre MaUre.

Atelius de Ptr{tdion.

MaUte Secrd,

Maitre Parfait.
Suretaire [ntime.
Prevdt d Juge.
[nlendanl des Bdtimenl.s.
Maitre Slu des Neuf.
lliustre Slu des Quinze.
Sublime Chevalier SLut
Grand MaUre Architecte.

Chevalier Royal-Arche.
Grand Sfu de fa Voate Sacne ou

Subllrm Maf<Jn.

15' degre
16- degre
17- degre
18' degre

191 degre

2()e degre·

21' degre

Chapitres.

Chwalier d'Orient ou de l'Spit.
Prince" de Jeru.salem.
Chevalier d'Orient d d'Octident.
Sou verain Prince Rose-Crou;.

Areopages.

Grand Ponti(e ou -Sublime £cossais
dit de la Jb'u$alem Celeste.

Venb'able Grand MaUr~ de toutts
les Loges riguliues ou MaUre ad
Vitam.

Noachite ou Chevaliu Prl1.Slim.

Tingkat-tingkat Freemasonry



220 degre

23e degre
:.:w degre'
Z50 degre
260 degre

288 degre
2ge degre

30e degre

31e degre

33' degre

Chevalier Royale-Hache ou Prince
du Liban.

Chef du Tabernacle.
Prince du Tabernacle.
Chevalier du Serpent d'A irain.
Ecossais Trinitaire ou Prince de

Mercy.
Grand Commandeur du Temple ou

Souverain Commandeur du Temple
de Jerusalem.

Chevalier du Soleil.
Grand £cQssais de Saint-Andre

d'£cosse.
Grand £/u Chevalier Kadosch ou Che

--viiirer de I'Aigle Blanc et Noir.

Tribunaux.

Grand 1nspedeur, Inquisiteur-Com
mandeur.

Consistoires.
/

Sublime Prince du Royal Secrd:

Supr~me Conseil ('1). ,

Souverain Grand lnspecteur Gene.
-ral(ei).

Le systeme des Hauls Grades Ecossais se divise en
deux series assez difTerentes. Celles des grades du 4' au
140 degre indus qui sont des grades de vengeance Salo
moniens en correlation avec la Recherche de la Parole
Perdue (83), se rattachant au cycle de l'Ancien Tes
tament et, partant, ala Kahbale hebraique. Leur inte
rH se porte surtout sur la Shekinah (") et tout un ordre de
recherche est a accomplir en ce sens, que nous ferons
plus tard dans un autre ouvrage ("). Cependant ces

grades se rattachent a des traditions persanes ou egyp..tiennes eomme dans Ie Neuvilme (£lu des Neuf) OU

Tingkat-tingkat Freemasonry
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GRAND SOUVERAIN

Ordre des Chevaliers de M

"0

Ordre de la Croi1'BoUgf iSuper Excellentissime Mattre ItMai~ O1ol$i •

Mal~ RoYtl

Tingkat-tingkat Freemasonry
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FREEMASONRY SIMBOLIK UMUM

Disebut Freemasonry Simbolik, karena mereka membuat
upacara ritual yang melambangkan sesuatu kejadian masa Bani
Israil, lambang-lambang alam, lambang-lambang kehidupan
sampai kepada lambang-lambang seks. Mereka pun
menggunakan simbol-simbol (lambang-lambang) yang
memiliki arti tertentu, arti terbuka dan arti tertutup.

Freemasonry Simbolik Umum terdiri atas tingkatan
pemula yang berpredikat 'Saudara', tingkatan tangga yang
berpredikat pekerja dan tingkatan guru yang berpredikat 'Tuan
Guru' (Adonai). Setiap tingkat diberi tanda pengenal untuk
menghindari adanya penyusupan dan mempunyai sertifikat
tingkatan yang diberikan dalam penobatan tingkat, setelah
lulus ujian tingkat. Tanda pengenal tingkat itu di antaranya
mawar sutera sekuntum dan mawar sutera kembar.

Freemasonry ini disebut umum, karena setiap bangsa,
setiap pemeluk agama dan sudah berusia delapan belas tahun
dipersilakan menjadi anggota. Semboyannya adalah
'kebebasan, persaudaraan, dan persamaan'.

Freemasonry Simbolik Umum membentuk perkumpulan
perkumpulan untuk menggiring anggotanya ke alam plotis
dengan seribu kebijakan yang menjanjikan.

a. Perkumpulan-perkumpulan sosial kemanusiaan.

b. Perkumpulan-perkumpulan yang berusaha menyatukan
seluruh agama dengan semboyan: Semua agama itu baik
dan benar.

c. Perkumpulan-perkumpulan yang memperdalam kekuatan
Aura, tenaga dalam melalui Yogaisme, Magnitisme,
Hipnotisme, dan Mesmerisme. Tujuannya memalingkan
seseorang dari ajaran agamanya dan menghancurkan
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keimanan seseorang melalui acara menghadirkan ruh.

Contoh pepatah mereka: II Mukjizat para nabi itu hanya gejala

kerohanian. " "Agama itu tidak perlu diikuti dan tidak sah untuk

diikuti. Karena alam yang akan datang, surga dan neraka hanya

alam pikiran. "

Di antara tokoh-tokohnya adalah: Jan Arthur Fendlay, Adin

Frederick Bourez, Arthur Conan Doyle, Daud Wajid, Wood

Smith, Halim Damous pemuja Dahisy Dajal Sihir, Abduljalil

RadIi dan sebagainya.

PERKUMPULAN FREEMASONRY BERWAJAH SOSIAL

1. Rotary Club

Rotary Club adalah sebuah perkumpulan Freemasonry yang

sepenuhnya dikendalikan Freemasonry Majelis Menengah dan

Freemasonry Majelis Tinggi Yahudi lnternasional secara

langsung. Semula klub ini hanya menghimpun para ahli dan
usahawan.

Rotary didirikan oleh seorang Yahudi warga Amerika

Serikat yakni Paul Harris pada bulan Pebruari 1905 di Chicago,

Amerika Serikat. Pada tahun 1908 dibantu oleh Charly Berry,

ia diangkat menjadi sekretaris Rotary Club dan mengundurkan
diri pada tahun 1942. Paul Harris mengembangkan Rotary
Club ke seluruh duma.

Pada tahun 1911 atas jasa Mr. Moore, pusat kegiatan Rotary

Club itu di Dublin, Irlandia. Cabang Rotary yang awal adalah
Dublin (1911), Madrid (1921), Palestina (1921), Maroko, dan

Aljazair (1930). Tripoli Barat digerakkan oleh John Robinson

dan Von Krig, yang merupakan agen Zionis.
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Ketika Paul Haris meninggal pada tahun 1947, Rotary
Club telah mempunyai 327.000 anggota. Pada tahun 1974,

penggerak Rotary yang termasyhur adalah Jacob Barzef
seorang Yahudi Militan dari Israel. Ia berkawan dengan
Mukhtar Aziz seorang Freemason dari Tunisia. "Minimal harus

ada dua orang Yahudi dalam setiap Club," Kata Jacob Berzef.

Asas Rotary ialah Asas Freemasonry dan mengutamakan
Humanisme. Bergerak dalam bidang sosial.Dalam segi agama

Rotary menanamkan dasar-dasar Plotisme secara bertahap.
Sarna seperti klub Freemasonry lainnya, Rotary menganggap
agama sebagai Kebudayaan Rohani.

2. Lions Club

Lions Club didirikan di New Yorkpada tahun 1951,kemudian

pusat kegiatannya dialihkan ke Washington.

Lions Club dikendalikan oleh Majelis Menengah

Freemasonry dan dikembangkan ke seluruh dunia. Klub ini
bekerja menarik dana dari masyarakat, misalnya dengan
mengadakan pertunjukan tari-tarian, musik dan sebagainya.
Kemudian diberikan pada badan-badan/lembaga yang
memerlukannya dengan tiada memandang perbedaan agama,

seperti untuk gereja, kuil, masjid, dan sebagainya atau untuk
korban bencana alamo

Asasnya Humanisme, menghapus segala perbedaan
keagamaan.

3. B'Nai Brith Club

B'Nai Brith Club didirikan pada tahun 1834oleh orang-orang

Yahudi yang pindah dari Eropa Timur ke Amerika Serikat.
Pada tahun 1930berdiri cabangnya di Berlin dan Paris. Ketua

yang terkenal ialah Simon, seorang Yahudi kelahiran Inggris.
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B'Nai Brith Club berusaha keras menghancurkan kekuatan
Turki Utsmani. Mereka bekerjasama dengan kelompok Turki
sekuler yang menginginkan pemisahan antara agama dan
negara, di antaranya seorang Freemason Turki:Mustafa Kemal
Pasha.

Pada Perang Dunia I terkenallah intel-intelnya seperti:
Semi Simon, Suzi Liberman, Madams Charton, Kambas

Liberman dan lainnya. Mereka bekerja di garis depan
Palestina, derni segera terbentuknya Negara Israel.

PERKUMPULAN FREEMASONRY BERMUKA KEBA
TINAN

1.Qabbalah

Qabbalah berasal dari bahasa Ibrani yang dapat diartikan
Hukum Adat Istiadat, tetapi sudah bercampur baur dengan
sihir dan filsafat Yahudi.

Gerakan Qabbalah melahirkan kahin-kahin di Eropa Barat
dan Timur. Di Eropa Timur terutama di Rusia, salah seorang
tokohnya ialah Rasputin.

Pendeta Qabbalah biasa merangkap sebagai kahin (dukun)
yang biasa mengobati dengan rabaan tangan Daud, azimat
Salomon dan sebagainya.

Kitab Qabbalah : Sevar Gazira dan SevaJ:Hazuhar. Kedua
buah kitab itu berbahasa Ibrani.

Aliran Qabbalah di antaranya :

a. Zarakim: Dengan nama-nama besar Yahweh Elohim dapat
dipergunakan sebagai azimat jika ditulis, dan dapat
menimbulkan tenaga gaib bagi Yahudi jika diucapkan
setelah melakukan meditasi.
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b. Syabtai Sivi: Berasal dari nama seorang Yahudi kelahiran
Izmiz. Syabtai Sivi mendakwakan dirinya sebagai Mesiah

yang dinanti-nantikan. Ia mendapat dukungan orang
YahudiPalestina, Mesir, Turki, dan Eropa Timur. 1apernah
masuk Islam sebagai mata-mata Qabbalah, lalu keluar

kembali. Syabtai Sivi mengatakan, bahwa ia diutus untuk
menyatukan seluruh Yahudi dalam Qabbalah, melalui

peribadatan batin.

2. Rohiya

Aliran Freemasonry ini bergerak dalam penelitian ruh. Mereka

menganggap nabi-nabi sarna seperti mereka, dapat
menghadirkan ruh. Aliran Rohiya tersebar di Amerika, Eropa
dan Timur Tengah. Di Eropa dinamakan Neo Rohiya.

Di antara tokoh-tokohnya: Arthur Conan Doyle, Jan Arthur
Findlay, Adin Fredrick Bourez, David Wajid, dan Mrs. Wood
Smith. Yang berasal dari Timur Tengah: Ahmad Fahmi Abdul
Khair, Wahid Daus, Abduljalil Radli, Hasan Abdul Wahab dan

Halim Damous. Halim Damous menganggap Dahisy Dajal
Sihir sebagai Nabi.

Pandangannya terhadap agama: "Wahyu itu tidak ada, tidak

ada ajaran yang sah dalam setiap agama yang perlu diikuti. "

"Rohiya adalah agama baru untuk melemparkan semua agama. "

"Rohiya adalah ilmiah dan Rohiya bukan mistik."

(Haikal Rohiya: 27)

Kaum Rohiya mendirikan Lembaga-lembaga Pengkajian
Ruh, menulis artikel di surat kabar-surat kabar dan

menerbitkan buku-buKU yang semuanya tentang ruh.

Mereka mengaku dapat menghadirkan ruh melalui

seorang medium sehingga ruh datang berwujud. Ia dapat
diajak bicara, dijadikan llntuk saksi, ditanya tentang keadaan

akhirat. Ruh seorang dokter terkenal dipanggil untuk
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mengobati; ruh seorang yang terbunuh dipanggil sehingga
diketahui siapa pembunuhnya dan sebagainya.

Kaum Rohiya menentang adanya Surga dan Neraka, Baats
dan sebagainya, bahkan keimanan kepada Allah pun hampir
pudar. Seperti katanya: "Rasanya Tuhan kami lebih baik dan dapat

hadir di hadapan kami!"

3. Bahaiah

Bahaiah adalah lanjutan dari ajaran Babiah, didirikan oleh
Husain Ali Nuri yang bergelar Abdulbaha. Ia mendakwakan
dirinya sebagai inkamasi dari Allah untuk menyatukan semua
agama di dunia ini.

Pada tahun 1849 ia akan ditangkap karena terlibat
pembunuhan Nasereddin Syah Iran, lalu ia berlindung di
kedutaan Rusia di Teheran. Karena ia seorang Freemason

tingkat tinggi, ia diselamatkan Kaisar Rusia Nickolivitsh
Alexander II. Kemudian ia menetap di Turki dan akhimya di
Akka Palestina. Ia menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia
dengan dibantu Freemasonry Rusia, Inggris dan Amerika
Serikat.

Pada masa Perang Dunia I, pimpinan Bahaiah di tangan
Abbas Afendi. Ia juga seorang Freemason tingkat tinggi yang
bekerja untuk melumpuhkan Kekhalifahan Turki Utsmani. Ia

tertangkap, tetapi diselamatkan oleh Jendral AI~enby atas
telegram dari Lord Balfour.Haifa ditaklukkan pasukan Inggris
dan Abbas Afendi beserta keluarganya diselamatkan.

Dalam membina masyarakat Bahaiah, Abbas Afendi
mengelilingi Eropa dan Amerika. Ia meninggal pada tahun
1921di Akka Palestina. Turut di antara yang berduka cita ialah
Winston Churchill Perdana Menteri Inggris, Jendral Cangario
dan Jendral Arthur Monay dari Inggris.
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Pimpinan Bahaiah berpusat di Israel dan kini di bawah

Majelis Sembilan "Lembaga Perdamaian". Pemimpinnya
hampir semua orang Yahudi.

4. Teosofi

Himpunan Teosofi tidak mengakui adanya Rasul, tidak

memereayai adanya Surga dan Neraka, malaikat, dan

sebagainya. Tetapi mereka memereayai adanya kekuatan

Pribadi yang dapat menimbulkan gelombang eahaya bulat

penghaneur kekuatan batin Musuh. Mereka juga pereaya pada
adanya Ruh baik dan Ruh jahat yang mereka sebut Satan.

Mereka giat bermeditasi dengan dzikir nafas (istilah Teosofi

Arab), melapalkan kata-kata khusus mengingat Pusat Tenaga
Semesta Alam. Bulatan eahaya itu konon dapat berpindah dari

guru kepada murid. Melalui eahaya ini, ruh mereka dapat naik
ke langit dan melihat keajaiban langit; atau melihat alam masa

lalu dan bertemu dengan orang-orang masa lalu; atau konon

berkelana ke alam yang akan datang untuk melihat keadaan
masa datang.

Aliran Teosofi itu, karena sangat kuat memereayai

inkarnasi, menjadi vegetarian dan hanya memakan sayur
mayur. Jika mereka memakan hewan, konon ada

kemungkinan titisan orang tuanya turut dimakan.

Ketuhanan Teosofi: Alam ini terdiri atas atom-atom yang

dapat dibagi lagi sampai zat yang lebih keeil; inipun terdiri

atas ether dan ether terbagi lagi dalam zat mutlak, itulah salah

satu unsur dari zat Tuhan. Manusia pun, sebagai bagian dari

alam, terdiri atas zat mutlak. Ruh itu pun materi, yang intinya
terdiri atas zat mutlak. Sehingga manusia, alam, dan Tuhan

semula satu dan kembali kelak dalam kesatuannya. Jadi Teosofi

itu berpaham panteisme.
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Teosofi London berdiri di Loge Freemasonry London

pada tahun 1917. Loge ialah temp at mengadakan upacara
Freemasonry Teosofi. Karena Loge biasa digunakan tempat
memanggil arwah, rakyat Inggris menamakannya sebagai
Rumah Satan.

Freemasonry Inggris akhirnya mendirikan markasnya di
India, yakni di Adyar, wilayah Madras. Di antara pemimpinnya
adalah Dr. Annie Besant. Di India, Teosofi berkembang pesat

dan banyak diasimilasikan dengan ajaran Upanisad, YogaBarn
dan sebagainya. Dr. Annie Besant dan kawannya, Nyonya

. Blavatsky seorang Yahudi Rusia, mendirikan cabang Teosofi
di New York pada tahun 1875 dan menerbitkan buletin The

Theosofist. Dari India, Teosofi Freemasonry itu membuat Loge
di Birma, Malaya dan Singapura.

Loge-loge Freemasonry Prancis berdiri di Vietnam, Laos,
Kamboja dan Siam (sekarang Thailand).

Di Indonesia: Pada tahun 1767di Batavia berdirilah "Vrij

Metselarij" yang pengurnsnya terdiri atas orang-orang Yahudi
warga negara Belanda. Perkumpulan ini bergerak dalam
pendidikan. Di antaranya pemberantasan buta huruf di
kalangan pribumi Jawa, mendirikan Volks bibliotheek

(Perpustakaan Rakyat), mengadakan ceramah-ceramah
umum, sumbangan-sumbangan seperti bea siswa untuk para
pelajar anak-anak Belanda atau Indo-Belandayang ingin belajar
di negeri Belanda atau di negara Eropa lainnya.

Keanggotaan Vrij Metselarij: Anggotanya barn terbatas pada
orang-orang Eropa, belum menembus sampai pada pribumi.

Logenya yang pertama bemama "de Ster in het Oosten" dan
logenya yang kedua diberi nama" de Cabana van Java". Res
wilayah Asia telah menunjuk Asisten Res di Indonesia untuk
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pimpinan upacara, pelatih tenaga dalam, dan penyebaran
cahaya.

Freemasonry cabang Hindia di Indonesia baru berdiri

pada tahun 1883 yakni di Pekalongan, Jawa Tengah, lalu loge
Hindia di Semarang. Loge di Pekalongan yang didirikan atas

Mandat Baron Bon Tengnagel itu kurang disukai pribumi,

sedangkan Loge Hindia dapat menarik massa pribumi. Loge

Hindia dengan segala keramahannya mendekati orang-orang
pribumi di sekitamya.

Pada tanggal 31 Mei 1909, berdiri Loge Theosofische

Vereeniging (TV). Pendirinya ialah Jr. A.J.H. Van Leeuen dan

. J.A.M. Blommestein, keduanya Yahudi Belanda. Beberapa

bulan kemudian, loge ini disahkan oleh Majelis Menengah

Freemasonry Intemasional dan pada tanggal12 Nopember

1912, disahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai rechts

persoon, anggaran dasar TV dimuat dalam Staats-blaadberangka
543.

Loge-loge TV ini berkembang pesat, hanya kebanyakan

ada di Batavia. Pada tahun 1919 berdiri Loge Broederketen.

Upacara pelantikan, rapat besar Freemasonry di Indonesia

selalu bertepatan dengan pesta Purim yakni pada bulan Maret
danMei.

Lambang: TV dan induknya Vrij Metselarij-Nederland Indie

tetap mempertahankan lambang Bintang Daud dan lambang

Segi Tiga Zion.

Gerakan Freemasonry sejak awal abad kesembilan belas

Masehi telah berkembang di kalangan kaum terpelajar bangsa
Indonesia. Di kalangan Bangsa Indonesia dan Indo-Belanda

tumbuh Himpunan Teosofi "Cahaya Timur", Persaudaraan Vrij

Metselarij (VM) Hindia Belanda, VM Bintang Timur dan



Jaringan Gelap Freemasonry 56

sebagainya yang semuanya menginduk ke VM dan TV itu
(1909-1930).

Banyak anggota Budi Utomo merangkap sebagai anggota
Himpunan Teosofi itu. Bahkan konon banyak anggota Serikat
Islam di Pekalongan dan Semarang menjadi anggota
Freemasonry itu. Ke dalam kelompok inilah, Sneevliet
seorang Freemasonry Belanda memasukkan Marxismenya
sehingga Serikat Islam pecah. Tumbuhlah Serikat Rakyat
tempat pembibitan Komunis.

Freemasonry pun memasukkan sekularisme pada
kalangan terpelajar di Indonesia melalui mata pelajaran resmi
di sekolah pemerintah, karena banyak guru-guru MULO,AMS
dan sebagainya yang menjadi anggota VM. Aliran Teosofi di
Jawa berkembang pula di kalangan bangsawan menengah,
pimp in an perkebunan, guru-guru HIS, pelajar Sekolah
Kedokteran dan sebagainya. Ayah Bung Kamo adalah salah
seorang anggotanya. Karena kelicinannya dalam penyebaran
paham, "Lambang Bintang Daud" dan "Segi Tiga Zion" dapat
masuk ke Pesantren tradisional. Misalnya lambang itu ditulis
pada aufaq atau azimat. Kemudian, lambang itu pun tersebar
pula pada ibu-ibu sebagai gantungan kalungnya, pada tukang
Delman sebagai penghias delmannya dan sebagainya. Mereka
pada umurnnya awam tentang maksud dan tujuan lambang
tersebut.

Lambang Freemasonry
dalamAzimat Sufi
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Sinkretisme: Ajaran Teosofi di Jawa akhirnya dipadukan
dengan aliran Kebatinan Jawa yang merupakan campuran
Hindu, Budha dan Sufi Siddi Zindar. Timbullah Teosofi

Indonesia, Aliran Susila Bhudi Dharma, Paguyuban Ngesti
Tunggal, dan sebagainya yang tidak lepas dari pengaruh
Teosofi itu.

Pada tanggal16 Nopember 1951, berdiri Perhimpunan
Teosofi Tjabang Indonesia (PTTI), dengan pendirinya R.
Soebroto dan Soumardjo.

Pada tangga126Mei 1952,berdiri LogePTTISolopimpinan
Mas Ngabehi Satya Pranawa dan Raden Ngabehi Sukirso
Prodjosoeparto.

Mereka mengatakan: "Teosofi internasional yang diterapkan

di Indonesia dan tetap menjaga keaslian ajarannya itu."
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Pada tanggal 14 Desember 1951, berdiri Loge "Mason
Purwa Oaksina" lalu diikuti IF! "Ikatan Frimason Indonesia ".

Mereka mengaku cabang dari luar negeri. IF! kelak diikuti
oleh Rotary Club dan Lions Club yang mengaku hanya
bergerak dalam bidang kemanusiaan, tidak mempersoalkan
agama dan politik.

FREEMASONRY DAN KEPEMUDAAN DI INDONESIA

Freemasonry memberi bea siswa pada para pelajar pribumi
melalui Lembaga Bea siswa "Dienaren Van Indie" pimpinan
Ir. Leeuen.Di antara mereka yang menerima bea siswa tersebut
ialah Soepomo, Thabrani, dan Siti Soemandari. Penerima bea
siswa itu dididik untuk menjadi Freemason sejati.

Pada tahun dua puluhan timbul "long Vrij Metselarij" aV)
pimpinan Thabrani yang berusaha mengadakan kongres
pemuda pada tahun 1926 atas biaya Freemasonry dan
mengambil tempat di gedung 'Loge Broekerketen". Kongres
ini diboikot organisasi-organisasi kepemudaan lainnya, di
antaranya oleh Jong Islamieten Bond.

Dalam kongres Pemuda tahun 1926 itu, para pembicara
pada umumnya menghina ajaran agama secara halus, di
antaranya memojokkan Islam, terutama tentang hukum
perkawinan Islam.

Majalah yang dibiayai Freemasonry di antaranya adalah
"Bangoen ", pimpinan SitiSoemandari. Isinya sering menghina
Islam. Majalah Bangoen Nomor 9-10 tahun 1937 sangat
menghina istri-istri Rasulullah saw. Pada tanggal18 Desember
1937, umat Islam memrotes keras dalam Rapat Akbar di
Batavia.
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JV adalah bagian kepemudaan dari Vrij Matselarij
Nederland India yang bermarkas di Batavia dan tidak
berbadan hukum sendiri.

Pemuda-pemuda Freemasonry itu banyak memasuki

partai terutama partai-partai yang berasaskan Marxisme atau

berbau Marxis. Pemuda-pemuda keturunan Cina banyak
masuk menjadi anggota VM Nederland India, terutama

mereka yang bersekolah di sekolah-sekolah Belanda dan jarang
yang berasal dari lulusan Sekolah Cina di Indonesia.

Di antara ajaran mereka:

Kebudayaan itu terbagi dua, yakni Kebudayaan Jasmani
dan Kebudayaan Rohani.

Agama itu termasuk kebudayaan rohani yang berkembang

sesuai dengan perkembangan akal manusia. Semula mereka

menyembah alamo Mereka menyembah alam secara langsung
tetapi akhirnya berubah. Setiap kekuatan alam ada dewa

pengurus, timbullah pemujaan dewa-dewa (Politeisme).
Pemikiran manusia kian maju, akhirnya mereka sebutkan

bahwa di atas dewa-dewa itu ada pirnpinan dewa, dari sinilah
timbul monoteisme.

"Islam menurut mereka itu merupakan paduan kultur Arab,

Yudaisme dan Kristen. Indonesia mempunyai kultur sendiri dan

kultur Arab tidak lebih tinggi dari Indonesia. Mana mereka

mempunyai Borobudur dan Mendut? "

(Ceramah 12 April 1922 di Loge Broederketen)

Mereka menganjurkan: "Lebih baik mengkaji dan
memperdalam Budi Pekerti dari paC1amengkaji agama impor,

kembangkan nasionalisme dalam semull bidang."

A. A. A.
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Firman Allah Swt: "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan

menyukaimu, sehingga kamu mengikuti milah mereka. Katakanlah

sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenarnya petunjuk. Dan

sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah kamu

berilmu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong

bagimu. " (QS. Al Baqarah, 2: 120 )

Dari Abi Sa'id r.a., Rasulullah saw. bersabda: "Kamu

sekalian akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kamu, sejengkal

demi sejengkal, sehasta demi sehasta sehingga walaupun mereka mas uk

ke lubang biawak, niscaya kamu mengikuti jejaknya itu." Kami
bertanya: "Ya Rasulullah, orang Yahudi dan Nasranikah ?" Jawab
Nabi saw.: "Maka siapa pula?" (Jika bukan mereka). (HR.
Bukhari)
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Sabda Nabi saw.: "5iapa pun yang meniru-niru suatu kaum,

maka ia telah termasuk ke dalam golongan kaum itu. " (RR Ahmad
dan Abu Daud)

Dan disebutkan dalam hadits sahih Bukhari, Rasulullah

saw. melarang menyerupai kebiasaan orang Yahudi dan
Nasrani.

Pada masa awal perkembangan Islam di Asia Tenggara,
pengaruh-pengaruh ajaran Yahudi telah tampak di antaranya:

1. Membaurkan akidah dan syariat Islam dengan ajaran agama

setempat. Di antaranya: Dewa-dewa masih dipercaya dan
diberi sesajen. Misalnya dewa jahat "Kala" yang sangat
ditakuti terutama di Jawa, sehingga diadakan upacara
ruwatan untuk menghindari kejahatannya. Upacara
upacara yang berasal dati ajaran agama Yang, Hindu, dan
Budha tetap dilakukan ketika kehamilan tujuh bulan,
kelahiran, kematian, dan sebagainya. Kitab Mahabharata
dan Ramayana diberi unsur-unsur Islam.

Kebiasaan mengikuti agama setempat itu adalah
kebiasaan orang-orang Yahudi yang telah ditiru oleh orang
orang Nasrani, kemudian diikuti pula oleh kaum Syiah,Sufi
dan pengikut para filosof.Orang Yahudilah penanam sistem
adaptasi taqiyah tersebut. Orang Yahudi yang mengembara
di negeri orang telah mengambil alih ajaran agama Mesir,
Kan' an, Khaldan, Assiria dan filsafatYunani, lalu diberinya
baju Yahudi.

Pembauran ajaran Islam dengan agama setempat telah
terjadi di Indonesia, Malaysia dan sekitarnya.

2. Dongeng Israiliyat. Dongeng-dongeng ini berasal dari
orang-orang Yahudi. Mereka yang masuk Islam kemudian
bercerita tentang asal kejadian alam, tentang nabi-nabi yang
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menyimpang, malaikat yang berdosa, dan sebagainya.
Dongeng-dongeng Israiliyat kelak dibukukan dan tersebar
di kalangan umat Islam. Di antara mereka pembawa
dongeng-dongeng itu: Wahab bin Munabih, Ka'ab Al
Akhbar dan Abdullah bin Saba. Untuk memperkuat
dongeng Israiliyat, dibuatlah hadits-hadits palsu oleh kaum
munafik dari bangsa Yahudi pula.

Dongeng Israiliyat tersebar sampai ke Asia Tenggara,
dibawa oleh penyebar-penyebar agama Islam sebagai
bumbu dakwah dan tablighnya secara lisan ataupun tulisan
dalam bahasa Melayu. Pada abad XIV Masehi telah
ditemukan kitab tulisan tangan tentang dongeng-dongeng
tersebut.

3. Berpantang pada hari Sabtu. Berpantang pada hari Sabtu
termasuk syariat agama bangsa Yahudi yang tertulis dalam
Sefer Taurat. Melalui hadits-hadits palsu buatan Yahudi,
kebiasaan ini tersebar pada masyarakat Islam. Mereka
berpantang bepergian jauh, menikah, bercukur, mendirikan
rumah, atau membuka kebun pada hari Sabtu, kecuali
diberi penangkaI azimat-azimat. Para kahin telah
menyediakan dirinya untuk membuat penangkal
penangkalnya.

4. Membuat rumah kubur dan beribadat di atasnya. Orang Yahudi
telah meniru kebiasaan orang Mesir dan Khaldan dalam
pembuatan rumah kubur, lalu diikuti oleh orang Nasrani
dan akhirnya ditiru kaum Sufi. Jika guru besar di antara
mereka meninggal, dibangunlah untuknya rumah kubur
yang berkubah dan berkelambu di dalamnya. Kuburan
semacam ini dinamakan "Keramat Wali" yang dipuja dan
menjadi temp at bertawasul.
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5. Bersumpah atas nama nabi. Orang-orang Yahudi biasa
meletakkan kedua belah telapak tangannya di atas kitab
Taurat lalu mengucapkan sumpahnya dimulai dengan:
"Demi Yehowa, demi Musa, demi Daud, demi Ezra," dan

sebagainya. Ataupun ia bersumpah: "Demi Yehowa, demi

Musa, demi Daud dan Taurat di atas kepalaku." Bahkan dalam

SeferQabbalah ill: 21,tertulis: "...jika kamu tidakmengakuinya

juga, maukah kamu bersumpah mayat atau menginjak Taurat ?"
Kebiasaan ini tersebar pada masyarakat Islam, timbullah
ucapan 'Demi Allah demi Rasulullah' sambi! meletakkan

kedua belah telap~k tangan di atas Al Quran atau
menjunjung Al Quran. Bahkan, ada yang melewati batas:
"Demi Allah, demi Rasulullah, aku benar-benar tidak

melakukannya, aku berani walaupun disuruh menginjak atau

menduduki Al Quran."

6. Memuliakan seorang sahabat dan mencela yang Iainnya. Nabi
Musa a.s. mempunyai beberapa orang sahabat yang
terpercaya. Orang Yahudi bias a memuja seseorang di

antaranya dan mencaci maki yang lainnya. Pengaruh ini
dibawa oleh Abdullah bin Saba, timbullah pemujaan
terhadap sahabat All r.a. dan mencaci maki sahabat Nabi
saw. lainnya.

7. Gemarmembuat upacarabid'ah.Orang Yahudi telah membuat

pelbagai upacara peribadatan baru untuk ~elengkapi
syariat Nabi Musa a.s. Kian lama kian bertambah, sampai
akhirnya Taurat sendiri diubah, ditambah, dan dikurangi.
Kebiasaan ini menular pada umat Islam dan sampai pula
ke Asia Tenggara. Mereka tidak puas dengan syariat yang
dicontohkan Nabi saw. sehingga diberilah pelbagai macam
bumbu dan tambahan.
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8. Penambahan makanan yang haram. Karena pengaruh orang

orang Yahudi, makanan yang diharamkan dalam Al Quran

ditambah dengan binatang yang telah diharamkan dalam

Taurat. Kebiasaan semacam ini konon dimulai oleh orang

orang Yahudi di lrak. Mereka masuk Islam, tetapi tetap

berpantang makanan di dalam Taurat karena sudah

menjadi kebiasaan. Murid-murid mereka pun mengikuti.

Kebiasaan ini akhirnya menjadi hukum dan tersebarlah

sampai ke Asia Tenggara, dibawa oleh penyebar Islam dari
Yaman Selatan.

9. Kebiasaan menjual barang haram. Karena makanan itu haram,

terpaksa dijual kepada orang lain}ang menyukainya.
10. Pengaruh Yahudi lainnya yakni: mempersukar peribadatan,

menghalalkan riba dengan diberi istilah lain, menikahkan

perempuan hamil, istilah Nabi Besar, membuat sistem

kerahiban, dan lain-lainnya.

Sistem kerahiban inilah yang menyebabkan timbulnya

pemujaan terhadap guru yang dianggap sebagai Wall Allah.

Dikaranglah manaqib guru tersebut dengan cerita yang

aneh-aneh dan bertentangan dengan Islam. Di Asia
Tenggara tersebar cerita tentang Wall Sembilan yang mirip

cerita-cerita Hindu, cerita tentang Syarif Kabungsuan, Syekh

Makudum dan sebagainya. Dalam cerita wall-wall di Asia

Tenggara itu, biasanya selalu dihubungkan dengan
keturunan sahabat AU r.a.

MASA PENJAJAHAN BANGSA EROPA

Pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis dan diikuti

Pasai pada tahun 1521. Bangsa Portugis mengembangkan

agama Katolik di daerah yang telah direbutnya tersebut.
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Bangsa Portugis diikuti oleh bangsa Spanyol yang akhirnya
berkuasa di Filipina. Pada rombongan orang-orang Portugis
dan Spanyol itu, menumpanglah orang-orang Yahudi yang
telah berpura-pura menjadi penganut Katolik yang taat, tetapi
tetap ingin mengembangkan ismenya. Yahudi-yahudi Spanyol
telah mengembangkan paham-paham Teosofi dan kekahinan
berbaju pastor di Filipina.

Bangsa Spanyol diikuti pula oleh bangsa Belanda yang
berhasil merebut kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan siasat
pecah belah. Kerajaan lemah dibantu untuk menaklukkan
kerajaan yang kuat dan akhirnya keduanya hams tunduk
kepada Belanda.

Siasat semacam ini adalah siasat Yahudi yang disebut
Program X.Belanda menaklukkan Indonesia dengan bantuan
bangsa Indonesia sendiri.

KELOMPOK PLOTISME DAN KELOMPOK CAHA YA DI
INDONESIA

Vrij Metselarij

Perkumpulan Freemasonry (Masuniah) pertama di Indonesia
berdiri pada tahun 1767 di Batavia, yaitu "Vrij Metselarij".

Pendirinya orang-orang Yahudi Belanda dari kelompok
Plotisme.

Semula pengikut dan anggota perkumpulan tersebut
terbatas bagi orang Yahudi kelahiran Belanda, Belanda asli
dan Indo-Belanda. Tetapi kemudian, karena di antara mereka
terdapat kepala perkebunan, kepala pemerintahan, dan guru,
pengaruh mereka tersebar menembus kaum bangsawan
pribumi dan guru-guru orang pribumi. Akibat pertama yang
terasa, sejak itu telah ada bangsawan pribumi yang terang-
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terangan mulai mengkritik Islam. Ia mencela sistem poligami,
naik haji, dan mencela pengusiran Yahudi dari Madinah dan
Khaibar.

Pada awal abad ke XX M, pengaruh Vrij Metselarij kian
terasa karena jaringan-jaringannya telah menguasai seksi
pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Program utamanya
yakni "Pendidikan Sekuler". Ada kalanya mereka berselisih
paham dengan misi Katolik dan Zending Protest an, tetapi
mereka dengan mudah dapat menundukkannya.

Syekh Siti Jenar

Perkumpulan kebatinan yang tumbuh di Jawa yang
berpangkal dari ajaran Syekh SitiJenar mendukung pesatnya
paham Freemasonry ini. Syekh Siti Jenar berasal dari kata
"SiddiZindar" gelar bagi Syekh AbduljaW kelahiran Guzarat,
bin Maulana Ishaq bin Abdulkadri Al Hindi. Siddi Zindar
menyebarkan Tarikat Sufi "Halajiah" di Oemak yang
berpahamkan Panteisme. Ajaran Siti Jenar berkembang dan
berbaur dengan kebatinan Hindu-Budha. Pada awal abad
kedua puluh, paham ini tumbuh pesat diJawa Tengah. Kaum
bangsawan Jawa pengikut kebatinan ini akhirnya masuk ke
dalam Teosofi Freemasonry secara murni dan sebagian
membaurkannya dengan kebatinan Jawa.

Kelompok Cahaya

Kelompok Cahaya, kelompok garis keras Freemasonry masuk
pula dari negeri Belanda ke Indonesia. Oi negeri Belanda,

Kelompok Cahay,a giat menyebarkan paham sosialis Marxis.
Beberapa orang Belanda keturunan Yahudi aktivis Kelompok
Cahaya datang ke Indonesia, di antara mereka terdapat
Hendricus Sneevliet.



Jaringan Gelap Freemasonry 68

Pada tahun 1914, Sneevliet dan kawan-kawan giat
melebarkan jaringan-jaringannya di kota Semarang dan
Surabaya. Sneevliet telah berhasil memikat beberapa orang
pengurus dan anggota Serikat Islam cabang Semarang, di
antaranya Semaun dan Darsono. Semaun adalah Ketua
Cabang Serikat Islam Semarang, sedangkan Darsono adalah
seorang wartawan. Sneevliet sering diundang oleh Semaun
untuk memberikan ceramah tentang sosialisme di gedung
SerikatIslam cabang Semarang. Pada bulan Mei 1914,Sneevliet
bersama kawannya yakni H.W. Dekker, J.A. Brandstender,
dan P. Bergsma mendirikan "Indische Social Democratische

Vereniging" disingkat ISDVdi Surabaya.

Pada tahun 1917M, Semaun dan Darsono resmi menjadi

anggota ISDV, merangkap sebagai pimpinan Serikat Islam
,cabang Semarang. Mereka pun melakukan kontak dengan
Kelompok Cahaya Nederland demi menyukseskan pro~am
programnya.Akibat ulah mereka, jaringan-jaringan
Freemasonry Ateis kian meluas dalam tubuh Serikat Islam.
Pengajian Islam diubah setingkat demi setingkat menjadi
pengajian Marxisme. Sebagian anggota menolak dengan tegas.
Serikat Islam (SI)pun akhirnya pecah menjadi dua:

1. Serikat Islam yang tetap mempertahankan asas Islam,
pimpinan H.OS. Cokroaminoto, Haji Agus Salim, Abdul
Muis dan lain-lainnya.

2. Serikat Islam penganut aliran Sosialis Marxis, pimpinan
Semaun, Darsono, Ibrahim Sutan Malaka, Muso dan lain

lainnya. Mereka menamakan kelompoknya itu "SI
Revolusioner Sosial".

Kelompok SI yang menjelang Ateis ini bekerja sama
dengan ISDVmendirikan Serikat Merah.atau Serikat Rakyat.
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Pada tanggal5 Maret 1919M, di Moskow Rusia diadakan
Kongres Komunis Intemasional III. Lenin, pemimpin Kongres
Komintern, menyerukan penyeragaman nama bagi semua
gerakan Komunis sedunia. Maka pada tanggal23 Mei 1920,
lahirlah Partai Komunis Indonesia (PKI),diresmikan di gedung

Serikat Islam cabang Semarang dengan susunan pengurus:
Ketua : Semaun

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Darsono

Bergsma
Dekker

Anggota : Baars

Pada tanggal 12 Nopember 1926, PKI berusaha
menghimpun kekuatan untuk memberontak dengan
memperalat kaum buruh, tetapi gagal. Sejakitu PKI bergerak
secara ilegal. Pimpinan PKI banyak yang dibuang ke Digul,
digantung dan sebagainya. Sebagian anggotanya masuk ke
dalam tubuh gerakan-gerakan nasional dan pendidikan.

Perpecahan Partai Komunis Indonesia:

1. Karena dalam tubuh PKI itu terdapat aliran garis keras,
moderat, dan komunis nasional, perpecahan tidak
terhindarkan lagi. Timbullah partai-partai. Partai Komunis
Indonesia, semula berpusat ke Kremlin, Moskow. Setelah
Komintren PKI mengalami perpecahan menjadi: Sentral
Moskow, Sentral Peking dan Komunis Lokal, PKI memilih
berpusat ke Peking (Beijing).

2. Angkatan Comunis Muda (Acoma).
3. Partai Buruh.

4. Partai Sosialispimpinan Mr. Amir Syarifuddin.

5. Partai Sosialis Indonesia pimpinan Sutan Syahrir.
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6. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) pimpinan
Ibrahim Tan Malaka.

7. Dan lainnya.

Ketika Republik Indonesia (RI)tengah menghadapi siasat
peeah belah Belanda pada tahun 1948, Muso dan Mr. Amir
Syarifuddin memproklamirkan Negara Komunis di Madiun
yang menelan korban beribu-ribu orang. PKI membantai
lawan-lawan politiknya, termasuk ribuan umat Islam.RIsegera
menumpas pemberontakan tersebut, hanya Presiden Soekarno
pada masa itu tidak membubarkan PKI dan partai sekutunya.

Setelah lama bergerak seeara ilegal akhimya PKI timbul
kembali. Mereka berusaha merebut hati rakyat keeil dengan
janji-janjimuluk. Setelahberhasil melumpuhkan lawan-lawan
politiknya, PKI menjadi sponsor Nasakom dan Ganyang
Malaysia. Mereka menghimpun kekuatan dan akhirnya
meletuslah G 30 S PKI pada tahun 1965.

Akibat peristiwa itu, PKI dibubarkan. Anggota PKI dan
simpatisannya yang tidak tertangkap menjadi PKI malam dan
berusaha merasuk ke setiap organisasi yang ada. Sebagian
mereka masuk ke lembaga-lembaga keagamaan lokal dan
kebatinan. Sebagian mas uk Nasrani atau tetap dalam
keateisannya.

Masonik

Di luar Kelompok Cahaya pembentuk gerakan ateis tersebut,
di Indonesia terdapat pula kelompok-kelompok Freemasonry
lainnya. Pada masa kemerdekaan, kelompok iniberubah nama
menjadi Freemason atau Masonik. Mereka aktif menyebarkan
paham Plotisme yang menganggap semua agama itu benar
dan jika perlu hams dipadukan. Seorang Plotis hams dapat
mengikuti upaeara Islam, Nasrani, Hindu, dan Budha.
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Masonik mendirikan perkumpulan-perkumpulan Teosofi,

Rohiya, Bahaiah Indonesia, Parapsikologi, dan Kebatinan Baru.

"Masonik Berwajah Islam" yang digerakkan dari luar
Indonesia, berusaha merusak akidah Islam dengan memasang

jaringan pada himpunan kaum muda yang bersemangat Islam
tinggi. Maka ditanamkanlah paham-paham bid'ah parasit
parasit akidah. Di antaranya:

1. Paham serba akal dalam Islam. Mereka menolak mukjizat

kenabian dengan halus; bahwa Nabi saw. bukan pembawa
mukjizat, menolak pula kisah Nabi Ibrahim a.s. yang
dibakar namun tidak hangus, kisah Ashabul Kahfi, dan
sejenisnya. Mereka memberi tafsir lain. Mereka menolak
bahwa Nabi saw. melakukan isra' miraj dengan tubuh kasar

dengan mengatakan itu hanya mimpi, berdasarkan hadits
Siti Aisyah yang tidak kehilangan Nabi saw. (Hadits ini
palsu karena pada saat itu Nabi saw. belum beristrikan
Aisyah). Mereka menolak adanya siksa kubur dan
sebagainya. Buku-buku mereka di antaranya karangan
Thaha Husain.

2. Aliran Quraniah. Berpangkal dari paham Goldziher seorang
Yahudi Freemason, ia mengatakan bahwa hadits itu hanya
buatan orang-orang tertentu dan tidak berasal dari Nabi
saw. Pokok agama Islam itu hanyalah Al Quran.

3. Gerakan-Gerakan Kemahdian. Ada yang berasal dari luar
Indonesia seperti Ahmadiyah dan sejenisnya, juga ada
yang bersifat lokal. Hampir di setiap daerah ada seseorang
yang mendakwakan dirinya sebagai Imam Mahdi yang
ditunggu-tunggu.

4. Aliran Sempalan. Seorang pemuda yang taat beribadah dan
berjiwa jihad didorong untuk tampil menjadi seorang alim
yang banyak dikunjungi. Timbullah lembaga pengajian

"
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yang dipimpinnya, karena guru mengaji itu kurang paham
atau kurang menguasai hukum Islam terutama ilmu tafsir
dan ilmu hadits, ia akan mengeluarkan fatwa berdasarkan
akaInya.

5. Paham Sekularisme dalam Islam. Yaitu menganggap bahwa
segala sesuatu di luar Rukun!man dan Rukun Islam adalah
termasuk urusan keduniaan, sehingga tidak perlu
berdasarkan dalil. Oleh karena itu, soal aurat perempuan,
waris, perniagaan, perkawinan, kenegaraan, ekonomi, dan
sebagainya tidak perlu berdasarkan hukum Islam.

6. Penanaman Semangat Islam yang bertasyabbuh Yahudi-Nasrani.

Pemuda-pemudi yang taat dalam keislaman, tetapi masih
awam dalam hukum Islam, dibawa guru mereka untuk
melakukan upacara-upacara bid' ah.

Contoh upacara Freemasonry yang mereka lakukan:
Pada tengah malam pemuda-pemudi berkumpul dalam
sebuah ruangan yang gelap. Dalam ruangan yang gelap
itu mereka bemyanyi, menyanyikan lagu-lagu pujian yang
mirip lagu-lagu gereja. Tiada lama kemudian guru datang
mengucapkan salam. Mereka menjawab salam guru itu
sambil serentak berdiri. Kemudian guru menyalakan lima
batang lilin di atas meja yang tersedia. Guru berkata:
"Kalian dalam zhulumat dan kini aku bawa kalian ke dalam nur.

Bertaubat dan menangislah kalian mengingat dosa-dosCi.kalian

semasa dalam zhulumat itu." Maka mel)ekapun menangis
sejadi-jadinya. Tak lama kemudian guru ber~ta: '~Buatlah
segi tiga dengan tangan-tangan kalian, rapatkan padadahi kalian

dan bersyahadatlah lalu rapatkfzn tangan segi tiga itu di atas AI,
,Quran dan bersyahadatlah." Mereka pun serentak mengikuti
petunjuk itu.
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Upaeara semaeam ini banyak tersebar di Indonesia,
Malaysia, Singapura, dan Pattani Thailand. Di Indonesia
dinamakan Tafakur Malam. Di Malaysia dinamakan Malam

.Amal Taubatan.

Pemah terjadi guru mereka itu memimpin upaeara Hari
Valentin yang diisi dengan makan kue, menyalakan lilin,
baea salawat dan dzikir nafas bersama, lalu ditutup dengan
eeramah.

7. Islam Kebangsaan. Ditanamkan pada orang-orang awam
yang bersemangat dalam keislaman agar jangan terpukau
oleh tipuan Arab dan mendirikan Islam dengan situasi dan
kondisi kebangsaan Indonesia. Karena Islam itu bukan
agama Arab. Mereka menjauhkan Islam dari wama dan
bau Arab.

Buku-buku Masonik berwajah Islam dikarang oleh alim
ulama Freemasonry, murid-murid yang dididik oleh
Freemasonry, dan kaum orientalisyang mengkaji Islam dengan
tujuan lain.

Masonik

Gerakan Freemasonry Amerika yang dinamakan "Kelompok

Bjduan Daud", telah memasang jaringan-jaringannya ke
seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara. Mereka mendirikan
ratusan ikatan di Amerika Serikat dan Eropa, sebagian lagu
lagunya menghinakan agama seeara tersamar. Merekapun
memasarkan tari-tari telanjang bulat dan pertunjukan seks.
Gerakan Freemasonry Kelompok Biduan Daud merasuki
kota-kota besar di seluruh Asia Tenggara. Yang terkenal

adalah di Bangkok da~ Manila.
Mereka telah berhasil meraih muda-mudi untuk

tenggelam dalam alunan musik, asap ganja, mariyuana,
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kabak, pergaulan bebas, tukar menukar pasangan, hidup
bersama tanpa diikat perkawinan (kumpul kebo), berpakaian

tersamar; laki-laki menyerupai perempuan dan perempua~
menyerupai laki-laki, dan kemaksiatan lainnya. Mereka
menyebarkan pengaruhnya melalui seluruh media massa yang
ada.

-

Gerakan Freemasonry Barn

Di antaranya Rotary dan Lionza. Mereka bergerak dalam
bidang sosialkemanusiaan. Anggota mereka terdiri atas kaum
cerdik pandai, hartawan, dan pejabat. Mereka giat mencari
dana dengan mengadakan berbagai pameran, pertunjukan
musik, tari-tarian, sulap, dan perlombaan. Di antaranya
bekerja sarna dengan Kelompok Biduan Daud.

Rotary dan Lionza mendirikan distrik-distriknya di
seluruh kota di Asia Tenggara. Kegiatan distrik di antaranya
menyalurkan dana hasil pertunjukan atau pameran kepada
korban bencana alam dan lembaga-lembaga keagamaan:
masjid, gereja, kuil, sekolah Minggu, madrasah, rumah yatim
piatu, dan sebagainya.

Merekapun biasa menyelenggarakan pekan ilmiah di
antaranya: tentang kebenaran Darwinisme, Sigmund Freud
dan Ilmu Jiwa, perbandingan agama yang merusak akidah

Islam, dan sebagainya; atau memanggil mubaligh Freemaso~
yang pandai bicara.

Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan

mengambil ilmu itu sekaligus setelah diberikan-Nya, melainkan akan

mengambil dengan mengambil ulama beserta ilmunya. Maka

tertinggallah orang-orang bodoh. Mereka itu dimintai fatwanya, lalu

mereka itu berfatwa menurut kemauan sendiri. Karena itu mereka

sesat dan menyesatkan." (HR Bukhari)
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Dalam hadits Bukhari diterangkan pula bahwa kelak akan

tampil pendakwah yang berdiri di tepi jurang jahanam, siapa

pun yang memenuhi panggilannya itu akan masuk neraka.

Jika menjumpai hal tersebut, Nabi saw. bersabda: "Hendaklah

engkau tetap dalam jamaah kaum Muslimin dan mengikuti imam. "

Dan jika tidakmempunyai jamaah danimam, sabda Nabi saw.:

"Jauhilah semua kumpulan, walaupun karenanya engkau sampai

mengunyah akar kayu dan sampai engkau meninggal dalam keadaan
tersebut. "

Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda: "Nanti akan terjadi

fitnah. Orang yang duduk dalam menghadapi fitnah itu lebih baik

dari pada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang

yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang

berlari. Siapa pun yang ke muka dalam masa fitnah, niscaya akan

dikemukakannya. Siapa pun yang mendapat tempat berlindung,

hendaklah ia berlin dung. " (HR Bukhari)

Rasulullah saw. bersabda: "Kelak akan ada beberapa orang

dari umatku yang menghalalkan perzinaan, sutera, arak, dan

permainan musik. " (HR Bukhari)

Dari Ibnu Abbas r.a.: "Rasulullah saw. melaknat laki-laki yang

berpakaian serupa perempuan dan perempuan yang berpakaian serupa

laki-laki." (HR Bukhari)

Pada tahun 1786 Inggris memasukkan Pulau Pinang

sebagai daerah jajahannya, sejak itu berkembanglah Loge

Bintang Timur dan Loge Fermata yang tersebar hampir ke seluruh

Semenanjung Malaya. Di Malaysia pun terdapat Freemasonry

Teosofi yang mendirikan logenya di Malaka dan Johor. Aliran

Teosofi ini dibawa oleh pendatang-pendatang dari India.

Gerakan Freemasonry berusaha meraih kaum bangsawan

dan cendekiawan Melayu agar terpisah dari Islamnya dan

berkiblat ke Eropa.
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"Singapura dijadikan pusat gerakan Freemasonry se-Asia

Tenggara sejak masa Inggris menguasai Singapura itu."

(Abdullah Patani: Freemasonry Asia Tenggara)

Dari Malaysia, Freemasonry masuk ke Thailand.
Freemasonry menarik pejabat-pejabat 'untuk menjadi
anggotanya. Mereka menggunakan pejabat Budhis untuk
menyebarkan fitnah di Pattani, Songkla dan Jala.

Di Birma, bergeraklah kelompok Aura, Cahaya, dan
Teosofi. 'Kelompok Cahaya membentuk gerakan-gerakan
Sosialis;Kelompok Aura merasuk ke pihak agama termasuk
menyebarkan fitnah di Arakan yang berpenduduk mayoritas
Muslim; dan Kelompok Teosofi membina keturunan India di
Birma (Myanmar).

Di Filipina terdapat beberapa gerakan Freemasonry.
Freemasonry Lama menggerakkan para pastor dan pemuda
Katolik, di antaranya Kelompok Freemasonry Jubah Hitam
yang terkenal ekstrem. Freemasonry Baru masuk ke Filipina
pada tahun 1898 dari Amerika Serikat. Freemasonry Baru
memiliki lebih dari seratus loge yang bergerak dalam pelbagai
bidang dan lapisan.

Freemasonry Cahaya masuk ke Vietnam pada tahun 1887
dan menyebarkan paham yang mempertentangkan agama
Katolik dan Budha.

Freemasonry Asia Tenggara adalah bagian dari
Freemasonry Internasiona. Sedangkan Freemasonry
Intemasional itu tidak lepas dari kesutradaraan Bani Israil,
dan pokok dari Bani Israil tiada lain adalah Yahudi.

AAA



BAGIAN KEEMPAT
SEPULUH PROGRAM
FREEMASON DUNIA

SEPULUH PROGRAM FREEMASONRY
YAHUDI INTERNASIONAL

Sepuluh program ini dalam istilah Freemasonry

dinamakan Harar atau Satanim, berlambangkan

gurita berkaki sepuluh, ular berbisa berkepala

sepuluh, dan hantu penerkam berkuku baja.

Program Pertama

Program pertama dalam istilah Freemasonry
dinamakan Takkim.

1. Pada Masa Nabi Isa a.s.

Orang-orang Yahudi dengan segala tipu dayanya

ingin membunuh Nabi Isa a.s., di antaranya

dengan fitnahan keji "Ingin Menjadi Raja Yahudi"

yang disampaikannya pada penguasa Romawi.
Tetapi Allah swt. menyelamatkan Nabi Isa a.s. dan

sebagai gantinya Yudas tersalib di Golgota.

\
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Maka setelah dianggapnya Nabi Isa a.s. tiada lagi, orang
Yahudi berusaha menghancurkan ajarannya yang sudah
tersebar dengan "Takkim", yakni :

a. Merusak ajarannya yang ada, dengan mengharamkan
yang halal dan menghalalkan yang haram.

b. Merombak akidah dengan mempertigakan Tuhan
(Trinitas).

c. Merusak Injil yang ada dan menulis Injil palsu.

d. Saul (Paulus) dijadikan Nabi Isa tandingan.

Akibat Takkim itu, ajaran Nabi Isa a.s. porak poranda.
Timbullah ajaran baru buatan Yahudi yang bermacam-macam.

2. Pada Masa Islam

a. Takkim pertama adalah pada zaman Rasulullah saw.,
orang-orang Yahudi memupuk Munafiqin dan Mudahin.
Mereka di antaranya berusaha mengacaukan ajaran Islam,
memfitnah istri Nabi saw., bersihir, memecah belah Anshar

dan Muhajirin, membuat masjid Dhirar dan sebagainya.
Tokohnya yang terkenal adalah Abdullah bin Ubay bin
Salul.

Rasulullah saw. tidak dapat diperdayakan karena selalu
dalam lindungan Allah swt.

b. Takkim kedua dengan memecah belah Sayidina Ali La.
dan Mu'awiyah r.a. sehingga Aisyah r.a. istri Nabi turon
tangan. Akibat gerakan Takkim Yahudi itu, khalifah Umar
La., Utsman La" dan Ali La. gUgUL Kemudian
berkepanjangan sampai timbul kekhalifahan Barat dan
Kekhalifahan Timur.

Tokoh munafiqin terkenal adalah Jirji ben Shada,
seorang Yahudi yang biasa dipanggil Abdullah bin Saba.
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Ia membuat fitnah dan merusak akidah dengan
mendirikan aliran Sabaiah yang mempertuhankan Ali r.a.

c. Membuat beratus-ratus hadits palsu, memasukkan
dongeng Israiliyat, merubah penafsiran Al Quran dan
sebagainya.

d. Mendangkalkan akidah umat dengan filsafat Yunani,
sehingga timbul aliran kerahiban, tarikat Sufi, mu'tazilah
dan sebagainya. Maka datanglah filsuf-filsuf Islam yang
menguraikan akidah Islam dengan jalan filsafat Yunani,
menuruti pikiran Aflatun (Plato), Aristun (Aristoteles) dan
lainnya.

e. Membuat lembaga pendidikan Islam yang dipimpin
seorang alim didikan Freemasonry. Ia menafsirkan Al
Quran dan hadits dengan alam pikiran Freemasonry, seperti
mengingkari mukjizat dan sebagainya.

Lembaga pendidikan mereka berkembang sejak zaman
Kekhalifahan Abbasiyah, Bani Umayyah, Turki Utsmani
sampai masa sekarang. Lembaga pendidikan mereka ada

yang tertutup dan ada yang terbuka.
Buah hasil mereka adalah alim ulama sekuler, alim

ulama serba aka I, dan minimalnya alim ulama yang
meragukan kerasulan.

Pada masa dahulu mereka menghasilkan Ar-Razi yang
mengingkari kenabian; Ibnu Sinayang beranggapan bahwa
Allah tiada mengetahui yang kecil-kecil, mengingkari
kiamat, dan sebagainya; Ibnu Arabi; dan filsuf lainnya.

Pada masa abad modern tokoh-tokoh mereka:

Goldziher, Maynard, S.M.Zwimmer, Azis Athiyah Surial,
G. Von Gurenebaum, Philip Hittit, A.J.Wensinck, Kenneth
Crag, Louis Massignon, D.B. MacDonald, Majid Qadari,
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Reynold A. Nicholson, D.s. Margoliouth, J. Schat, Rasyad,
Hendry Lamens, Harvey Hull, Gibb, Gholamlam,
Jamaludin Al Wabuli (Wabuli istilah Freemasonry bagi kata
Kabuli, Freemasonry Mesir telah mengklaim bahwa
Jamaluddin Al Kabuli atau Al Afghani dan Muhammad
Abduh sudah menjadi anggota mereka) dan lain-Iainnya.

Murid-murid Freemason: Rifa' ah Thathawi,

Khairuddin At Tunisi, Burtus (Petrus Bustani) penyebar
selogan Hubbul Wathan MinaI Iman (1819-1883),JirjiZaidan,
Sulaiman Taqla, Jamaluddin Al Kabuli, Haikal, Thaha
Husain, Ali Abdurraziq, dan lain-lainnya.

f. Menghidupkan kembali sunnah jahiliyah dengan alasan
melestarikan adat istiadat nenek moyang.

g. Menjadikan Islam supaya tasyabbuh dengan Yahudi,
Nasrani, dan agama lainnya, di antaranya memasukkan
bentuk nyanyian gereja ke masjid, ulang tahun dan
sebagainya.

Takkim Freemasonry berhasil menghancurkan
kekhalliahan Barat dengan menghasut rahib-rahib dan raja
raja Katolik. Sebanyak 600.000 umat Islam dimurtadkan,
dibunuh dengan kejam, dan sebagainya dalam pengadilan
darah ..

Hulagu Khan menghancurkan kekhalifahan Barat, konon
diundang oleh orang-orang Yahudi melalui wazir Khalliah.
dan Khalliah sendiri terbujuk untuk mengirimkan pasukan
penyerang menghadang pasukan MongoL

Kekhalifahan Utsmani hancur oleh gerakan Freemasonry
dan berdirilah Republik Turki Sekuler pimpinan Mustafa
Kemal Pasha yang bergelar Attaturk. Kemal Attaturk
menghapus pengadilan syariat, menutup beberapa buah
masjid, mengharuskan adzan dengan bahasa Turki, zakat
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untuk negara, menggantikan libur Jumat dengan libur Ah<,ld,
menghapus jilbab, mengganti penanggalan Hijriah dengan
penanggalan Masehi, mendirikan sekolah sekuler dan
sebagainya. Kemal Attaturk adalah anggota Freemasonry
tingkat tinggi.

Program Kedua

Program kedua dinamakan Shada, dalam istilah Freemasonry
berarti membentuk agama baru dan agama tandingan di
seluruh dunia.

Di Amerika Serikat timbul Gereja Setan, Mormon, Saksi
Yehova, Advent, Gereja Anak Tuhan dan sejenisnya.Di India,
ketika umat Islam bangkit untuk kembali kepada ajaran Al
Quran dan Hadits dan berusaha untuk mengobarkan jihad
fii sabilillah,kaum penjajah Inggris bekerja sarna dengan pihak
Freemasonry mendirikan gerakan antijihad. Pertama
menggalakkan sufi dengan perantaraan alim ulama bayaran
anggota Freemasonry dan kedua dengan gerakan kemahdian
yang memuji-muji Inggris dan melarang perang melawan
Inggris. Ditunjuknya seorang Freemason "Mirza Ghulam
Ahmad". Mirza Ghulam Ahmad mendakwakan dirinya al
Mahdi, Al Masih Al Maud yakni Nabi Isa yang turun kemba1i;
disebutkannya bahwa Nabi Isa a ..s. Bani Israil sudah
meninggal di Kashmir, dan ia reinkarnasinya. Ia juga
mendakwakan diri sebagai Nabi akhir zaman yang tidak
membawa syariat, khataman Nabiyin, Budha Awatara, Mesio
Darbahmi, Krisna, dan semacamnya. Menurutnya bahwa
wahyu terus turun. Di antaranya turun kepadanya dalam
bahasa Arab, Parsi, dan Urdu. Ditulisnya sendiri wahyu itu
dalam Hakikatil Wahyu, Anjam Atham, Hamamatul Busra, dan
buku-buku lainnya. Disebutkannya pula bahwa Qadian itu
adalah tanah suci yang sederajat Madinah dan Makkah.
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Ahmadiyah terbagi dua. Ahmadiyah garis keras yang
mengkultuskan Mirza Ghulam Ahmad disebut Qadyani dan
garis halus 'yakni Ahmadiyah Lahore. Keduanya tetap
berkaitan erat dengan Freemasonry. Rabithah Alam Islami
yang bersidang di Makkah pada 14-18Rabi'ul Awal1394 H
memutuskan bahwa Ahmadiyah itu bukan Islam dan
berkaitan dengan Zionisme.

Di Iran, Freemasonry membentuk gerakan Babiah dan
Bahaiah. Di Syiria dan Libanon ada Kaum Dmz, dan hampir
di setiap negara, Freemasonry mendirikan agama baru,
agama tandingan, sempalan, atau paham-paham sesat.

Program Ketiga

Program Ketiga dinamakan Parokim, dalam istilah Freema
sonry:

a. Membuat gerakan yang bertentangan untuk satu tujuan.

b. Mengembangkan Freemasonry lokal dalam suatu negara
dengan nama lokal, tetapi tiada lepas dan asas dan tujuan
Freemasonry.

c. Mendukung teon-teon yang bertentangan.

d. Membangkitkan khurafat agama dan menyiarkan teori
Sigmund Freud dan Darwin sehingga antara agama dan
ilmu pengetahuan bersaing, kalah mengalahkan.

Seorang arsitek Parokim itu bernama Adam Weishaupt,
seorang Yahudi yang lahir di Jerman pada tahun 1748. Ia
mengkaji teologi Nasrani dan menjadi tokoh Nasrani, lalu
berbalikmenjadi ateis. Pada tahun 1770,ia diminta Himpunan
Yahudi untuk membuat rencana mengelola dunia dan ia
menyanggupi. Pada tahun 1776,ia mendirikan Majelis Timur
Raya untuk Freemasonry Kelompok Cahaya.
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a. Kelompok Cahaya harus memperalat pimpinan
pemerintahan suatu negara dengan cara apa pun termasuk
dengan uang suap dan wanita cantik.

b. Mendirikan sekolah khusus untuk mendidik mahasiswa

terpilih dari setiap negara khusus mengajarkan tentang
pengarahan Internasionalisme dan Khoms Kanon serta
mengajarkan kepada mereka jalan tunggal penghindar dari
bahaya perang, karena mereka orang Goyim, awam
terhadap apa pun yang baik bagi mereka, jasad maupun
rohaninya. Guru-guru Kelompok Cahaya harus benar
benar mendidik, mendoktrin, dan mencuci otak mereka

agar berpikiran Freemasonry murni. Jika mereka kembali
ke negerinya, Himpunan Freemasonry berusaha keras
untuk menempatkan mereka ke posisi atas dan penting,
agar mereka menjadi pelaksana kebijaksanaan yang sudah
digariskan.

Sekolah khas semacam itu terdapat di Gordonstown
Skotlandia, di Salem Jerman, dan di Anavryta Yunani.

c. Freemasonry harus menguasai seluruh media massa yang
berpengaruh.

Metode Parokim Weishaupt yang pertama ialah

menghancurkan Inggris dan Prancis. la meminta pada
Kelompok Cahaya agar mencetuskan perang imperialisme
untuk melemahkan Inggris dan mengobarkan RevolusiPrancis
selambat-Iambatnya tahun 1789.

Pada tahun 1784, seorang pengantar surat Weishaupt
untuk Kelompok Cahaya di Prancis, mati disambar petir di
kota Ratisbon dalam perjalanan dari Frankfurt menuju Paris.
Petugas keamanan Bavaria menemukan mayat dan surat
Weishaupt itu. MajelisTimur Raya diduduki, semua dokumen

/
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disita, begitu pun dokumen Parokim di rumah-rumah
Kelompok Cahaya. Pada tahun 1786 pemerintah Bavaria

c menyiarkan dokumen tersebut. Mereka yang menerima siaran
itu hanya menganggapnya isu, termasuk Raja Prancis.

Weishaupt cepat bertindak menyuruh pengikutnya
memasuki Freemasonry Hijaudengan misi ateis dan
intemasionallsmenya. Ia juga menyuruh,.anggota Kelompok
Cahaya merasuki majelis-majelis Inggris dan mengundang
John Robinson, seorang dosen filsafat Universitas Edinburg.
Karena percaya, John Robinson diserahi dokumen Parokim

Kelompok Cahaya. Tetapi ia merasa ngeri ketika mengkajinya
dan akhimya ia memperingatkan bangsanya terhadap bahaya
Kelompok Cahaya. Seruannya tidak diacuhkan orang,
sehingga ia terpaksa menulls buku tentang rencana Kelompok
Cahaya menghancurkan negara dan agama. Buku itu
diterbitkan tahun 1789.

Pada tahun 1830, Weishaupt meninggal dan rencana
Parokim dipegang teguh murid-muridnya.

Di Italla murid Weishaupt yakni Giuseppe Mazzini (1805
1872)lahir di Jenewa dan bermukim di Italia. Ia mendirikan

Perhimpunan Kelompok Cahaya Loge Italla Muda.

Murid Weishaupt di Amerika Serikat adalah Thomas
Jefferson, pelopor Kelompok Cahaya di Amerika Serikat. Ia
lahir tahun 1743dan meninggal tahun 1826.

Thomas Jefferson dalam pencalonan presiden Amerika
Serikat berhadapan dengan John Quincy Adams seorang
Freemason yang tidak meyetujui rencana Kelompok Cahaya
itu. Adam dalam kampanyenya menuduh Thomas Jefferson
telah mengkhianati Freemasonry untuk kepentingan pribadi.
Adams menyurati kepada Kolonel William Stone ten tang
bahaya Kelompok Cahaya.
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Pada tahun 1826, Kapten William Morgan menyiarkan
rencana jahat Kelompok Cahaya. Kelompok Cahaya
memvonis mati Morgan; ia dibunuh oleh Richard Howard.
Kelompok Cahaya menang bersaing dengan Freemasonry
oposisi, setelah Thomas Jefferson menjabat Presiden Amerika
Serikat (1801-1809).

Pada tahun 1829,berlangsung kongres Kelompok Cahaya
di New York. Seorang Inggris bernama Wright menjadi
pembicara utama dan mengumumkan bahwa Kelompok
Cahaya telah menerirna penggabungan dari kaum ateis dan
nihilis, serta kelompok destruktif lainnya. Kelompok ateis,
nihilis, dan sepahamnya akan digabungkan dalam organisasi
otonom dari Kelompok Cahaya, yaitu komunisme.

Tersebutlah Clinton Roosevelt, Horas Grilli, dan Charles

Dava berus~ha mengumpulkan dana untuk revolusi besar
dunia di antaranya dari jutawan Yahudi Amerika Serikat,
Inggris, Prancis, dan Rusia.Kelompok Cahaya telah membiayai
dua orang Yahudi Kelompok Cahaya sebagai pelaksana
program revolusi, yakni Karl Marx dan Friedrich Engels yang ,
bermukim di Soho, London. Keduanya menulis buku
Communist Manifesto dan Das Capital yang diserahkan pada
Kelompok Cahaya untuk diterbitkan, dan kemudian
diserahkan kepada Loge Komunis.

Pada waktu yang sarna, Kelompok Cahaya menugaskan
Prof. Karel Tyler (1779-1859)dosen geografi, sejarah, dan Ilrnu
PolitikUniversitasFrankfurt untuk membuat teori antikomunis

yakni Arianisme, bahwa bangsa Arialah pewaris dunia mulai
dari India sampai Eropa. Teori ini disempurnakan oleh
Frederick Wilhelm Nietzsche, teori ini menjadi dasar bagi
Partai Nazi.
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Komunis menyerukan Internasionalisme sedangkan
Arianisme menyerukan Nasionalisme. Arianisme
berlambangkan Swastika, lambang bangsa Aria Kuna. Di lain
pihakKelompok Cahaya memupuk benih Kapitalisme, dengan
memilih beberapa orang Yahudi miliuner di Amerika Serikat,

Prancis dan Inggris sebagai pelopor ekonomi bebas, yang tega
mengorbankan yang lain.

Pada tahun 1840, terkenal Jenderal Albert Pike seorang
Yahudi Freemason dari Loge Kelompok Cahaya yang
merupakan murid Mazzini. Lahir tahun 1809dan meninggal
tahun 1891,Albert Pike menulis banyak buku tentang tugas
Freemason dan terkadang ia menyairkan materi-materi
Freemason itu. Beberapa pemimpin Kelompok Cahaya
mengangkat Albert Pike untuk mengadakan pembaharuan
Kelompok Cahaya yang telah dimasuki para pengacau.

Albert Pike mendirikan kemazhaban baru Freemasonry
Kelompok Cahaya, yakni Tiga Dewan Tertinggi Freemason
yang dinamakan Baladia. Dewan pertama berada di kota
Charleston di Negara Bagian Carolina Selatan,kedua di Roma,
dan ketiga di Berlin. Setiap Dewan dipimpin seorang Yahudi
yang menguasai 23cabang dan setiap cabang dipimpin seorang
Yahudi yang menguasai 23 ranting.

Rencana Albert Pike yang dikemukakan dalam rap at
rapat Kelompok Cahaya pada tahun 1859-1871 ialah
membentuk Panitia Perang Dunia ke I, II, dan ill.

Perang Dunia I bertujuan meruntuhkan kekaisaran Rusia
dan Turki, serta mendirikan negara komunis di Rusia dan
negara sekuler di Turki. Rusia hams dijadikan pus at komunis
internasional dan Kremlin hams dijadikan istana komunis.
Kekhalifahan Turki hams lenyap dan di daerah bekas
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kekuasaan Turki harus menjadi pasar Freemasonry yang anti
hukum Islam.

Perang Dunia II adalah perang antara fasisme dan
zionisme. Adolf Hitler dengan Partai Nazi yang berslogan:
"Eropa Tanah BangsaAria, tidak ada tempat untuk bangsa Yahudi",

telah siap melenyapkan bangsa Yahudi dari seluruh Eropa,
mereka segera membunuh orang-orang Yahudi.

Freemasonry Kelompok Cahaya bertujuan :

1. Kaum Yahudi agar bangkit dari tidumya di atas timbunan
harta; mereka hams siap menghadapi kekejarnanyang sarna
dari bangsa Arab jika mereka kembali ke Palestina.

2. Bangsa Yahudi hams ditempa dalam latihan berat
menghadapi partai Nazi Jerman dan Fasis Italia.

3. Membentuk pasukan Yahudi: Haganah, Levi, dan lainnya
dan dilatih dalam kancah perang besar. Agar jika mereka
membentuk negara Israel mereka telah mempunyai
pasukan yang kuat dan terlatih.

4. BangsaYahudi harus dilatih tahan lapar, panas, dingin, dan
siksa agar bersiap diri mendirikan negara di tanah rawan.

5. Menyingkirkan Yahudi campuran yang telah merusak
Kelompok Cahaya.

Perang Dunia III adalah perang antara zionisme politik
dan Islam.

Program Keempat

Program keempat dinamakan Libarim, dalam istilah
Freemasonry :
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a. Melenyapkan etika klasik yang mengekang pergaulan
muda-mudi, termasuk melalui penyebaran kebebasan
seksual.

b. Persamaan hak antara laki-Iaki dan perempuan dalam hal
"kedudukan waris" dan "pakaian".

c. Menghapus hukum yang melarang kawin antaragama
untuk menurunkan generasi bebas agama.

d. Pengembangan pendidikan seks di sekolah-sekolah.

e. Menggembalakan pemuda-pemudi goyim ke alam khayali,
dunia musik, dan narkoba:

f. Memperbanyak Bet Satan (Rumah Setan) di setiap tempat
untuk menampung pemuda-pemudi dalam alamnya.

g. Mengorganisir kaum gay, lutherian, dan lesbian serta
pengakuan hak mereka dalam hukum.

Program Kelima

Program kelima dinamakan Babill, dalam istilah Freemasonry
yakni memupuk asas kebangsaan setiap bangsa dan menjaga
kemurnian bangsa Yahudi.

Program Keenam

Program keenam dinamakan Onan, dalam istilah Freemasonry:

a. Mengekang pertambahan keturunan bangsa Goyim.

b. Menyuburkan perempuan-perempuan Yahudi menjadi
peridi.

Program Ketujuh

Program ketujuh dinamakan Protokol. Dalam istilah
Freemasonry, Protokol khusus untuk program bangsa Yahudi



89 Sepuluh Program Freemasonry Dunia

dalam Suhyuniah (Zionisme) yang dimulai dengan Pengantar
Protokol.

Menurut buku Asas-asas Freemasonry (hal. 42), Pengantar
atau Pengawal Protokol itu dikarang terpisah dan tidak
sezaman. Pengantar Protokol hanya ditemukan sebagian,
tertulis dalam bahasa Ibrani,konon di dalam keranjang sampah
Nazi.

Isi Protokol adalah tentang rencana Yahudi untuk
menguasai dunia, di antaranya penghancuran ekonomi suatu
negara sehingga negara itu tergantung pada Yahudi; rencana
penghancuran moral suatu bangsa; meruntuhkan
pemerintahan suatu negara yang membenci Yahudi, lalu
dengan siasat Freemasonry timbul penguasa baru yang dapat
dipermainkan Yahudi. Dengan program Protokol itu bangsa
Yahudi dapat menjadi penguasa ekonomi dunia, pengatur
politik dunia dan penerangan sedunia. Seluruh bangsa harus
tunduk dengan tak disadarinya pada isme-isme Yahudi.
Akhirnya bangs a Yahudi mendirikan Israel Raya dan
didukung oleh negara yang telah diperalatnya itu.

Program Kedelapan

Program kedelapan dinamakan Gorgah, dalam istilah
Freemasonry :

a. Untuk merusak para pemimpin negara, agama, dan partai,
mereka hams dijerumuskan ke dalam pasar seks dengan
seribu satu jalan. Pepatah Yahudi mengatakan: "]adikanlah

perempuan cantik itu untuk alat sesuatu permainan siasat. "

b. Membuat jerat dan jala seks bagi seseorang yang
terhormat. Jika terjerat namanya disiarkan sehingga
kehormatannya jatuh.
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c. Menyebarkan agen Kasisah, yakni intelejen Freemasonry,
untuk menghancurkan martabat lawan di tempat-tempat
maksiat.

d. Mendirikan gedung perjudian terbesar dan modem yang
di dalamnya penuh dengan pemalsuan dan kelicikan yang
menguntungkan Yahudi.

e. Melemahkan pasukan lawan dengan perempuan dan obat
khusus.

Program Kesembilan

Program kesembilan dinamakan Plotisme, dalam istilah
Freemasonry:

a. Mendidik alim ulama Plotis yang pahamnya terapung

ambang.

b. Alim ulama plotis itu disebarkan sebagai tenaga pengajar
di sekolah-sekolah Islam atau lembaga-Iembaga Islam.

c. Alim ulama plotis itu harus diangkat menjadi anggota
kehormatan Freemasonry.

Program Kesepuluh

Program kesepuluh dinamakan Qornun, dalam istilah
Freemasonry :

a. Orang-orang terpilih yang berbahaya bagi Freemasonry
didukung agar menjadi kaya raya sehingga ia bergelimang
harta, tetapi akhimya ia diperas oleh suruhan Freemasonry
dengan halus.

b. Memberi dana bagi pendidikan agama dalam hal berniaga,
bertani, dan sebagainya sehingga mereka akan sibuk dalam
keduniaan.
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c. Lawan-Iawan Freemasonry agar terjerat riba dari Bank
Freemason.

d. Menghasut dan memberi jalan dengan berbagai siasat, agar \~.para pejabat bank di luar Bank Yahudi melakukan kornpsi I
sehingga bank itu hancur. Kelak bank itu dibantu oleh bank

Freemasonry dengan ikatan kuat. Bank itu berdiri kembali

dengan tujuh puluh lima persen modal Yahudi. Kemudian

pemimpin bank dan karyawan bank tersebut diberi ajaran

Freemasonry dan sebagian menjadi anggotanya.

FREEMASONRY DAN DUNIA NASRANI

1. Menurut catatan Freemasonry sendiri, Freemasonry tanpa

nama adalah penegak Nasrani yang sekarang, yang
didirikan oleh Saul atau Paulus.

Saul telah mendirikan ajaran bam yang
mempertuhankan Isa a.s. dan Ruhul Kudus, kemudian

menjadikan Maryam sebagai fuu Tuhan. Saul telah berhasil

mengadopsi ajaran agama Figria, Hindu, Budha, filsafat
Yunani, dan adat istiadat Romawi ke dalam Nasrani. Saul

pun telah menghapus khitan dan menghalalkan babi.

2. Freemasonry tanpa nama adalah penegak berbagai mazhab

dan sekte Nasrani pada abad ketiga sampai abad IX M.

3. Martin Luther, John Calvin, dan Huldrych Zwingli
adalah anggota Majelis Tinggi Freemasonry yang
mengoyak Katolik dan mendirikan Protestan. (AI
Masuniah: 90). ~

4. Freemasonry bergerak terns menciptakan agama barn dan
aliran barn dalam tubuh N asrani.

5. Orang-orang Freemasonry telah masuk ke istana Paus di

Vatikan, majelis-majelis Gereja Ortodoks dan dewan-dewan
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GerejaProtestan untuk mengadakan perubahan-perubahan
di dalamnya sesuai dengan tujuan Freemasonry.

6. Freemasonry memorakporandakan gereja dan kekuasaan
kepastoran di Prancis.

7. Revolusi Prancis tiada lepas dari gerakan Freemasonry.
Montesquieu (1689-1755), Voltaire (1692-1778), dan
Rousseau (1712-1778) adalah anggota tingkat tinggi
Freemasonry. Begitu pula halnya Napoleon Bonaparte.

8. Pada tahun 1877Freemasonry Prancis meminta agar semua
pastor di Prancis meletakkan jabatan dan mengubah dirinya
terjun bekerja untuk kepentingan diri dan negara, menjadi
pegawai, pedagang, dan sebagainya, serta kawin.

9. Oi Inggris, pada tahun 1376,Freemasonry telah masuk ke
Parle men. Pada tahun 1717, Anderson seorang Yahudi
Inggris mengumumkan nama Freemasonry secara terbuka
dalam Kongres Freemasonry di London. Anderson yang
berkebangsaan Skotlandia itu dianggap sebagai Pahlawan
Freemason yang mulai memopulerkan nama Freemasonry
ke seluruh dunia. Nama Freemason sebelum itu diucapkan
dalam bahasa !brani.

Sejak itu Raja-raja Inggris adalah pelindung Majelis
Freemasonry Inggris, dirnulai oleh Raja George I (1714
1728); dan keluarga kerajaan menjadi keluarga
Freemasonry. Karena Raja dan keluarganya Freemason,
maka pemimpin rakyat 'pun turut mengikuti jejak itu. Oi
Eropa, ahli-ahli pengetahuan kebanyakan anggota
Freemasonry, seperti Ludwig Fueurbach, Sigmund Freud,
Charles Darwin, dan lainnya. Mereka semua membawa
rnisi Freemasonry dalam karangannya.

Oi Rusia, Lenin, Trotstky, dan Stalin adalah anggota
Freemasonry Kelompok Cahaya. Oi Amerika Serikat, gerakan
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Freemasonry sudah sangat meluas. Presiden Amerika Serikat
yang merupakan anggota Freemasonry di antaranya: George
Washington, Ulysses Grant, Herbert Hoover, Abraham
Lincoln, Franklin Roosevelt, William McKinley, Haring,
Theodore Roosevelt, Harry Truman, Woodrow Wilson,
Lyndon Johnson, dan Jimmy Carter.

Pandangan Yahudi terhadap orang-orang Nasrani dan
lainnya: "Bahwa sesungguhnyalah kaum Yahudi itu adalah

'manusia'dan bangsa lain yang ada di muka bumi ini adalah pada

hakikatnya 'bukan manusia', selanjutnya dengan demikian, rumah

rumah yang dihuni oleh goyim sama persis seumpama kandang
hewan!"

(Baba-Mezia : I)

"]anganlah menyelamatkan jiwa Nasrani dalam keadaan bahaya
maut."

(Hikkot Akum X : 1)

"Yesus itu bukan orang suci, ia anak haram yang lahir dari Maria

seorang Pelacur. "

(Jesus of Nazaret : 47-5,4)

"Salah satu kepatriotan kita ialah meminjamkan uang dengan

bunga tinggi pada orang Nasrani , sehingga milik goyim itu jatuh di

tangan kita."

(Cabana Nora 6 : 13)

Media Massa

Di dunia ini lebih dati dua ribu buah surat kabar dan majalah
kepunyaan Yahudi dan Freemasonry.

Di Amerika Serikat terdapat lebih dati 218terbitan berkala
berbahasa Ivrit dan Yiddiah serta 146 surat kabar berbahasa

Inggris. Pusat Informasi Yahudi adalah "The Jewish Telegraph
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Agency. " Mereka menguasai pemancar televisi, radio, studio,

bioskop dan sebagainya. Di antara surat kabar mereka adalah:

"The New York Times"

"The International Herald Tribune"

"The New York Daily News"

"Time Newsweek"

"The Washington Post"

"The Los Angeles Times"

"Time"

"Life"

"Fortune"

Rockefeller Standard Oil adalah perusahaan Yahudi yang
memegang saham 400 surat kabar dan majalah yang tersebar
di Amerika Latin.

Di Eropa Barat terdapat lebih dati 160 publikasi berkala

kepunyaan Yahudi dan Freemasonry, seperti: "The London

Times" yang dimodali Rothschilds Warburgs dan Lazarus

Banking House, "Sunday Times", "FinancialTimes", "Economist"

dan lain-lainnya.

Di Prancis terdapat "fours de France" dan "La Terre

Retrouvee" yang dimiliki oleh Marcel Dassault, seorang Yahudi
ketua Dassault Ammunition Company pembuat kapal Mirage.

Surat kabar lainnya adalah "Figaro" dan "Figaro" suara Zionis,
"Aurore" Surat Kabar Freemasonry, "Humanism" pimpinan
Maurice Parmeter dati Majelis Timur Raya Prancis, "Points de

vue initiatiques" pimpinan Charles Henry dan "Chevalier" yang

diterbitkan Majelis Raya Prancis. Di antara pengarang terkenal
adalah Rouget de Lisle, seorang anggota Freemasonry Prancis

"Loge Hak-hak Asasi Manusia" yang pengarang lagu La
Marseillaise.
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Di Jerman, "Springer Publishing" menguasai 40 persen
surat kabar Jerman dan "Bayern Kurier" adalah suara Yahudi
Zionis terbesar di Jerman.

Di Belanda, surat kabar terbesar, majalah "El Seviers

Weekblad", "Haagse Post" dan "Accent" merupakan suara
Freemasonry Belanda.

Perusahaan Yahudi di Eropa di antaranya "General

Dynamics", "Phillips", "Unilever", "Dassault" dan sejenisnya.

FREEMASONRY DAN DUNIA ISLAM

Freemasonry telah bergerak di negara-negara yang mayoritas
berpenduduk Islam, hampir di setiap negara Arab terdapat
Perkumpulan Freemasonry. Di Libanon mereka membentuk
"Masuniah Nasraniyah Muhammadiyah" yang in gin
mempersatukan ajaran Freemasonry, Nasrani, dan Islam. Di
Aljazairdan Tunisia, Freemasonry masuk dari Prancis,banyak
pejabat pemerintahan Aljazair dan Tunisia menjadi anggota
Freemasonry, termasuk Habib Bourgiba. Di Turki,
Freemasonry dapat menguasai pemerintahan sejak Kemal
Pasha, Partai Rakyat Turki adalah Partai Freemasonry.
Freemasonry Turki berhasil meruntuhkan Kekhalifahan
Utsmaniah dan menggantinya dengan pemerintahan sekuler.

Di Mesir banyak ulama menjadi anggota Freemasonry. Di
Mesir, Yor dania, Aljazair dan Syria, banyak kelompok
Freemasonry berjubah Islam yang,merupakan Islam tandingan
dengan mengeluarkan fatwa seperti "kepala dan betis
perempuan bukan aurat", "agama itu suci karenanya harus
terpisah dari pemerintahan", "perem puan Islam boleh
dikawini Yahtidi karena sarna-sarna mengharamkan babi dan
khamar", dan sebagainya.
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Buku-buku karangan mereka tersebar ke seluruh dunia
Islam, sebagian pembaca ada yang langsung menolak dengan
dalil, sebagian ada yang mengikuti jejaknya, dan sebagian pula
menjadi ragu-ragu.

KISAH DITEMUKANNYA PROTOKOL YAHUDI

Sesungguhnya telah banyak dokumen-dokumen Freemasonry
Yahudi yang ditemukan, seperti Asas Freemasonry Yahudi
yang dirahasiakan atau yang terselubung, kode-kode rahasia
dan lambang-Iambang yang dirahasiakan dan semacamnya.
Kelompok Yahudi sendiri mengakui bahwa kebocoran itu
akibat ulah seorang "goyim" anggota Freemasonry yang
munafik, mereka masuk dalam tubuh Freemasonry hanya
untukmencuri dokumen. Dokumen Protokol yang dinamakan
pula "Program Ketujuh" dicuri seorang perempuan cantik yang
sengaja dimasukkan orang untuk mata-mata dari kelompok
Anti Freemasonry. Maka sejak itulah Freemasonry tidak
menerima anggota perempuan.

Dokumen itu sesungguhnya berasal dari tahun 1897,
bertepatan dengan berdirinya Zionisme. Di luar sidang di
Basel Swis itu terdapat sidang rahasia yang diberi beban
menyusun program perjuangan Yahudi.

Pada tahun 1901 sampai 1903, surat kabar Rusia
"Moskowskiye Vedomosti" menyiarkan Program Ketujuh secara
berturut-turut. Kemudian pada bulan Agustus tahun 1903
disiarkan surat kabar "Znamia".

Pada tahun 1905,Profesor Serge A. Nilus menerjemahkan
dokumen itu ke dalam bahasa Rusia menjadi sebuah buku dan
menerbitkannya, sehingga buku tersebut beredar di pasaran.
Pada bulan Januari 1917,beredarlah Buku Program Sepuluh.
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Peredaran buku-buku tersebut membangkitkan kemarahan
. orang-orang Yahudi Rusiakarena mendapat tekanan dari Tsar.

Setelah pemerintahan Tsar runtuh dan berdiri Negara
Rusia di bawah pemerintahan Kerensky, seorang Yahudi,
pemerintah baru berusaha memusnahkannya dan disebutkan
bahwa semua itu isu belaka dari orang Anti-Yahudi. Walaupun
di Rusia dianggap punah, kelompok anti-Freemasonry Inggris
menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris,berjudul "Protocol

of Zion ". Salah seorang penerjemah itu adalah VictorE.Masden
yang beristrikan wanita Rusia.

Dari bahasa Inggris itulah muncul terjemahan dalam
bahasa-bahasa lainnya, di antaranya bahasa Arab, Persia,
Yunani, Halla,Spanyol dan bahasa lainnya.

Ditemukan juga "Pengantar Protokol", atau "Pengawal

Protokol ", yang dinamai demikian karena isinya lebih tua dari
Protokol itu sendiri, dan bertujuan untuk memperkuat
persaudaraan Yahudi sedunia, membina masyarakat Yahudi
agar tidak mengadakan perkawinan dengan selain bangsa
Yahudi yang mereka namakan goy, disebutkan pula bahwa
bangsa Yahudi harus memunyai suatu program untuk
melumpuhkan bangsa lain demi suksesnya mereka menguasai
dunia.

Pengantar Protokol ditemukan ditik rapih, tetapi sebagian
rusak dan mungkin hilang, olehDirck,seorang pemuda pencari
kertas bekas, dari keranjang sampah seorang perwira Nazi.
Pengantar ini akhirnya diterjemahkan dan disiarkan dalam
majalah Aproidite tahun 1948. (Asas-asas Freemasonry: 96).

/
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Dan inilah "Kasisah" Yahudi, demi menjaga keturunan bangsa
Yahudi sehingga tiada punah di muka bumi ini. Imam Besar
Penguasa Sinagog Tinggi mengkhawatirkan terjadinya
kepunahan itu, disebabkan Negara Yahudi belum berdiri
kembali dan sebagian bangsa Yahudi banyak mengawini
perempuan goyim di antara bangsa-bangsa Eropa dan Turki.

Dan sesungguhnya kemurnian Yahudi hams tetap dijaga
sesuai pesan Ezra yang mahamulia. Kemurnian Yahudi tidak
tergoyahkan paham yang ia anut, baik ia seorang Qabbalah,
seorang Nasrani, seorang teosof, seorang kahin, seorang
Muslim ataupun ia seorang Ateis, kemurnian keyahudian
hanya terkotori satu kekotoran, yakni terkotori darah goyim.
Dan sesungguhnya, Ezra yang mahamulia telah melarang
keras perkawinan dengan bangsa lain karena akan melahirkan
bangsa lain yang berbahasa lain pula. Inilah pesan Taurat

Apabila seorang Yahudi itu menyebarkan Qabbalah dalam
sebuah sinagog atau kanisah maupun di luar, sesungguhnya
ia telah berbuat kebaikan juga.

Apabila seorang Yahudi itu menganut Nasrani,
sesungguhnya telah melangkahi tiga pelanggaran, walaupun
ia tetap Yahudi. Tetapi, ji.l<aia menganut Nasrani untuk
membuat sekte barn. dalam Nasrani atau membuat fitnah di

dalamnya sehingga kelompok Nasrani pecah, lantiklah ia
menjadi seorang pahlawan' dan sematkanlah bintang Daud
di dadanya.

Apab~a seorang Yahudi itu menjadi seorang filsuf d~ ia
menernukan hal-hal baru yang mengejutkan dunia dan dapat
memengaruhi massa dengan rnilah filsafat Yahudinya itu, ia
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pun harus dilantik menjadi seorang pahlawan dan sematkanlah
bintang Daud di dadanya.

Apabila seorang Yahudi itu menjadi seorang Muslim, ia
tetap Yahudi, tetapi menjadi seburuk-buruknya orang Yahudi.
Tetapi jika ia memasukkan paham ataupun milah-milah
Yahudi ke dalamnya, sehingga kelompok Islam berubah
menjadi pengamal-pengamal ajaran baru, ia pun harus dilantik
menjadi seorang pahlawan dan sematkanlah bintang Daud di
dadanya.

Apabila seorang Yahudi itu menjadi seorang kahin yang
dapat memengaruhi massa dengan ajarannya dan ramalannya
ataupun ia menyebarkan teosofi ataupun ia menyebarkan
kebatinan yang serupa ataupun sejalan dengan Qabbalah
ataupun membangkitkan kebatinan suatu bangsa sehingga
mereka mengingkari agamanya yang mereka anut, ia seorang
Yahudi kelas tinggi yang harus diberi mahkota Salomon di
atas kepalanya.

Seorang Rahib yang baik ialah seorang Rahib ahlikebatinan

dan seorang teosof. Seorang Yahudi harus menjadi penebar
bibit paham di mana pun ia diam atau bermukim, tetapi bukan
bibit agama Musa. Karena seorang goyim itu tetap goy
walaupun mereka menganut agamamu dan melaksanakan
adat istiadatmu. Hanya saja kamu dapat mengendalikan
mereka demi kepentingan Israil, baRgsa terpilih.

Dan kamu lihatlah d:iantara bangsa Ka.zardan <:liantar~
bangsa campuran Yahudi Turki atau di antara keturunan
Romawi yang menganut agamamu ataupun di antara orang
Arab yang meriiru agamamu, ataupun orang Falasha ell Etiopia
yang tercampuri darah Yahudi.



Dan apabila mereka memunyai darah Yahudi, Yahudi
campuran namanya dan jika mereka berjuang di pihak Yahudi
jadjkanlah mereka itu orang "simpatisan". Sesungguhnya di
Eropa dan Amerika, mereka berjuang di pihak Yahudi dan
atas nama Yahudi.

Berkata Imam: "Hendaklah kamu berhati-hati terhadap mereka

yang memilih agamamu sebagai agamanya, karena seorang goy tetap

kambing perahanmu dan jika ternyata mereka itu berdarah goy,

berdarah campuran, pecatlah ia dari kebangsaaanmu itu dengan siasat

agar ia tetap menguntungkan kamu. "

Sesungguhnya bagi mereka telah dibuatkan suatu kubu,
yakni Freemason dengan beratus-ratus nama dan aksi
kesosialan yang memukau.

Semula, seorang goyim itu harus dibersihkan pikirannya
dan dikosongkan jiwanya sekosong-kosongnya sehingga tiada
tersisa seujung akar pun. Lalu masukkanlah paham Freemason
sehingga ia benar-benar menjadi pemikir Freemason dan jika
ia lulus, jadilah ia seorang Freemason sejati.

Dan jika seorang Yahudi penyebar bibit itu menemukan
sebuah lembaga keagamaan, jika perlu goyahkanlah lembaga
tersebut. Tetapi, jika kuat dan tetap berdiri tegak, carilah jalan
lain di antaranya dengan membujuk seorang di antara tamatan
lembaga itu menjadi pemegang bea siswa untuk meningkatkan
ilmu yang ia anut. Kemudian dengan biayamu masukkanlah
ia ke perguruan tinggi Freemason yang berselubung ilmiah,
sehingga ia sadar dalam ke-Freemason-an tetapi awam dalam
hal tersebut dan menganggapnya paham yang benar secara
ilmiah. Berilah ia selembar ijazah kehormatan dengan gelar
gelar memukau sehingga ia menjadi bangga.

Jika perlu kembalikanlah ia ke kandangnya dan nanti ia
akan membawa pembaharuan di dalam kandangnya sedikit
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demi sedikit, setingkat demi setingkat. Walaupun ia tidak
menjadi seorang Freemason, ia membawa misi Freemason.

Dengan paham pembahamannya itu organisasi ataupun
lembaga lainnya akan pecah, di samping ada penentang di
situ pula ada pendukungnya. Dan jika perlu adakanlah
per~ahabatan antarlembaga Freemason dengan lembaga
lembaga luar Freemason, di antaranya dengan program
pertukaran pelajar. Seorang murid Freemason akan menjadi
penebar bibit dan anak titipan itu telah siap pula untuk
menerima bibit-bibit paham.

Sesungguhnya telah berulang kali terjadi, penguasa goyim
itu hendak memusnahkan bangsa Israil. Ingatlah tatkala para
Firaun hendak memusnahkan bangsa Israil, yang terkena
bahaya adalah Firaun dan tentaranya sendiri, sedangkan
bangsa Israil selamat. Begitu pun ketika zaman Nebukadnezar,
bangkitlah Danial menjadi pelestari bangsa dan pembina
bangsa dan akhirnya bangsa Israil dapat kembali.

Manakala bangsa Arab bam, atas nama Islam mengambil
Yatsrib dan Khaibar dari tanganbangsa Israil dan bangs a
Israil terusir, bangsa Israil dapat merasuk ke dalamnya
sehingga mereka pun pecah karena jarum berbisa Yahudi telah
ada di dalam dada-dadanya.

Tatkala Yahudi di Andalusia terusir, Yahudi pun
mendapat keuntungan besar karena akal Yahudi sendiri.
Yahudi tersingkir dari Spanyol, tetapi ditemukan benua bam
yang sangat menguntungkan bangsa Israil.

Wahai penakluk Eropa, bangsa Yahudi bukanlah kambing
perahan dan bangsa Yahudi berusaha memasuki hati-hatimu
dan ke dalam jantungmu. Pada suatu saat jantung dan hatimu
berhenti dan bangs a Yahudi mengganti dengan hati dan
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jantung yang lain sehingga otakmu akan menuruti hati yang
baru."

Peringatan

Kita sebagai umat Islam harus berhati-hati akan seribu satu
siasat mereka dan pegang teguhlah Al Quran dan Sunnah Nabi
saw., kajilah sesuai dengan kajian ulama salaf dan berhati
hatilah terhadap paham-paham baru yang membawa nama
Islam tetapi isinya bertentangan dengan Islam itu sendiri.

Kita pun hams berhati-hati terhadap bujuk rayu mereka,
sebab seorang Freemason selalu beradaptasi dengan
lingkungan yang ia tempati dan dari temp at itulah ia
memasang jerat-jerat yang halus.

Hubungan Pengatur Protokal dan Protokol dengan WZO

Oalam Kongres WZO ke-25di Yerusalem pada Oesember 1960

- Januari 1961 diputuskan:

1. Oranisasi-organisasi Yahudi non Zionis bekerja sarna
dengan WZO dalam perwakilan Yahudi "JewishAgency".

2. Menciptakan kerja sarna untuk menyatukan program
Yahudi non-WZO demi kesatuan dan persatuan Yahudi.

3. Menampung program Yahudi non-Zionis dan Zionis untuk
kepentingan Israil.

4. Mengubah progtam ya!1g klu·ang. sesuai dengan situasi
sekarang dan menGlffibahprogram ba,ru.

Bangsa Yahudi memunyai beberapa organisasi yang
bergerak dalam pelbagai bidang di antaranya keagamaan,
ekonomi, dan pendidikan. Yang bergerak di bidang politik
bersatu dalam WZ~.
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TERJEMAHAN PROTOKOL

"Inilah metode penguasaan Negara dan Ekonomi Dunia agar
semua kekuasaan pemerintahan dan ekonomi tunduk pada
pengaturan Bani Israil.

1. Sudah termasuk kewajiban kita untuk memperkuat
keyakinan dan mengembangkan kemaksiatan agar menjadi
lebih banyak dari amal kebajikan di muka bumi ini, karena
itulah jalan yang utama untuk menguasai dunia. Caranya
yakni dengan meminjam tangan para penjahat untuk
mengadakan makar dan kudeta, meletuskan
pemberontakan dan peperangan, serta cara lain yang
mempergunakan kekerasan dan kekuatan.

Adalah IIquah" Yahudi itu terletak pada kebebasan
bersiasat (menghalalkan segala cara).Kuasai seseorang agar
ia membantah atasannya, dengan mempergunakan emas,
uang dan sejenisnya,sehingga akan terkuasailah pihak atas
dan pihak bawah. Bantulah rakyat untuk meletuskan
pemberontakan dan lakukanlah penekanan pada kedua
belah pihak yang tengah bel;'bantahan dengan pelbagai
siasat bpuan dan pemalsuan, sehingga cara itu
mempermudah kita untuk menguasai dunia.

Contoh: Pengobaran Revolusi Prancis yang menarik
perhatian dunia hanya dengan semboyan "Kemerdekaan,
Persamaan, dan Persaudaraan".

2. Kita hams dapat mempergunakan sia~c.t"I'£::;CtiJid Tongkat

Umat", dari adat istiadat dan kebiasaan yang lazim.

Semua manusia memerlukan makan, minum, pakaian,
uang, dan emas. Karenanya sangat diperlukan keberadaan
ahli-ahli perbankan Yahudi untuk menghancurkan
perekonomian suatu negara dengan cara mengacaukan
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bursa dan pembajakan pasar dari tangan goyim. Dengan
cara demikian, penguasa pun akan bertekuk lutut dan
meminta bantuan kita. Maka pergunakanlah kesempatan
ini dengan suatu siasat, sehingga mereka mematuhi dan

menyetujui program kita. Dan kita pun perlu menguasai
surat kabar, penerangan dan periklanan.

3. Odmg yahudi harus tegas dalam menetapkan siasat,
misalnya dalam peraturan kepartaian yang dapat
menghancurkan sebuah bangsa. Karenanya sudah lazim
bahwa sebuah partai itu bersaing hancur-menghancurkan
dengan jalan perdebatan metode dan pertengkaran,
sementara itu terjadi penurunan harkat serta kekurangan
dan kemiskinan yang kian merata.

Blla sudah demikian, terbukalah jalan bagi kita untuk
menebarkan bibit revolusi dan kemurkaan rakyat. Pada saat
itulah kita akan mudah menghantam penguasa dengan
menghasut rakyat, dan jika kekuasaan jatuh di tangan
rakyat, maka sudah lazim bahwa merel<aitu bukan ahlinya
dan kita pun yakin bahwa mereka akan memerlukan

bantuan kita. Dan kita harus dapat mengendalikan mereka
dengan satu fatwa siasat: Hendaklah mereka diarahkan

pada dua pilihan "sosialisme" atau "kapitalisme". Karena
pada saat itu mereka telah menjadi sahabat kita dalam

Freemasonry, jumlah pihak kita bertambah. Mereka pun
dapat kita jadikan pion penghantam lawan lainnya. Itulah
program kita dalam usaha untuk memperkecll jumlah
lawan, sehingga mempermudah cara penaklukannya.

4. Setelah kehancuran kekuasaan yang lama dan dalam
penantian peraturan yang bam, hendaklah diusahakan agar
pimpinan yang lama secara tidak langsung menyisipkan
peraturan yang menyimpang dan merusak di bawah
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pengendalian seorang sutradara Yahudi di balik hijab
Freemason yang telah berkembang di seluruh dunia. Selain
itu pergunakanlah pula uang dan emas serta siasat ekonomi,
yakni untuk menekan lajubarang ekspor dan meninggikan
harga barang impor dari negara lain, di antaranya dengan
jalan membuang kelebihan hasil negara ke laut ataupun
membakarnya, agar harga pasaran tidak mengalami

penurunan di pasar dunia. lnilah senjata utama untuk
mempercepat tercapainya tujuan Yahudi.

5. Peraturan yang ditegakkan haruslah sesuai dengan konsep
Yahudi, yakni berdirinya sebuah pemerintahan yang kuat
yang dapat memaksa para pemuka agama lain (goyim).
Para pemuka agama itu hams ditekan, diintimidasi,
kemudian ditahan. Lalu usahakanlah pula

mempersengketakan antaragama sehingga tak mungkin
lagi dirukunkan. Ketika itu sudah tidak mungkin lagi ada
suatu negara, agama, maupun bangsa yang berani
menghadapi Yahudi secara langsung, karena Yahudi telah
memecah-belah mereka dari luar. Dengan adanya musuh
musuh mereka dari luar maupun dari dalam, sungguh sulit
bagi mereka untuk bersatu. Semua pertikaian itu semata
mata menjadi keuntungan bagi kita.

Selama negara Kapitalis mematuhi sistem kita, selama
itu pulalah kekuasaan di tangan kita. Korupsi dan suap
pun akan membudaya. Sepanjang ekonomi dijadikan alat
siasat, kita wajib mengendalikan periklanan, karena
reklame perniagaan itu merupakan "dana" bagi
persuratkabaran, sehingga semua media massa akan
mematuhi program kita. Kemudian kita kendalikan media

massa itu dengan penyajian teori dan paham yang
berlawanan, yang akan menyebabkan perbedaan pendapat
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yang jauh dari kesatuan tetapi selalu mengarah pada
persengketaan dan pertentangan fisiko

Kitaharus berusaha keras untuk menghancurkan semua
paham dan teori yang benar, karena seorang ahli pikir yang
benar akan lebih berbahaya dari seorang miliuner.

6. Kita dapat membuktikan diri, bahwa kita telah dapat
menguasai aristokrasi, tetapi belum sampai dapat
~enguasai semua benua dan negara besar lainnya yang
sedang menyaingi kita dalam perniagaan, yang berakibat
hasil-hasil bumi masih ada di tangan goyim, sehingga kita
masih menemukan rintangan untuk menguasai dunia.
Maka untuk menghadapinya, kita harus menggunakan
sistem pembajakan bursa demi untuk menghancurkan
perekonomian mereka.

Kita harus dapat menguasai perniagaan barang-barang
mewah dan segala perhiasan yang dapat melumpuhkan
kekayaan mereka. Hendaklah mempergunakan siasat
untuk mempersengketakan dan memecah-belah di antara

kaum buruh dengan memperniagakan opium (candu),
hasyisy (mariyuana dan ganja), obat-obat bius, minuman
keras, serta semua hal yang merangsang dan paham
kebatilan yang dapat menghancurkan akhlak.

7. Kita harus dapat memanfaatkan tenaga polisi dan militer
untuk menjaga kepentingan dan kemaslahatan kita. Kita
telah memunyai laba dan saham-saham besar yang tersebar
hampir di setiap negara di duma. Kita telah mempunyai
kaki tangan yang memerlukan kita dan kita
memerlukannya pula. Dalam kesempatan ini lancarkanlah

fitnah, pertentangan dan permusuhan agar kita dapat
sepenuhnya menguasai mereka. Jika kelompok itu telah
rusak, kita susun kelompok yang benar untuk pemukul
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kelompok pertama itu dan kita hasut pula kelompok yang
kedua lalu kita selundupkan bala bantuan. Pihak pertama
pun mesti akan minta bantuan kita, sehingga pemiagaan
mereka dapat kita kuasai. Dan kemudian usahakanlah pula
agar mengobarkan pertentangan antara firqah, suku dan
agama sampai berlanjut terus.

Seperti telah kita buktikan, bahwa dengan bantuan
Amerika kita dapat menguasai Eropa dan Jepang melawan
Eropa.

8. Agar jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha
menentang Yahudi, kita perlu mempersiapkan unsur-unsur
pendukung dan unsur-unsur yang akan mempertahankan
kita.

a. Kelompok pembantah, pemberontak, dan para penjahat
yang tengah mendekam di penjara.

b. Ahli-ahli pikir, pengarang, penyair, ahli siasat dan
sebangsanya.

Jika kita perIu, usahakanlah agar mereka dapat
mencapai kedudukan pada posisi-posisi penting dalam
pemerintahan negaranya. Jika telah memegang kekuasaan,
mereka harus patuh menerapkan program kita.

9. Hasutlah mereka itu untuk bersiasat munafik yang
menjerumuskan perniagaan, sehingga mereka menjadi
orang kaya-raya dan kita berdiri di baliknya.

Apabila terjadi kekecawaan di antara wakil rakyat,
hendaklah mereka dibujuk dengan uang. Jika masih
enggan, bujuklah dengan emas. Kita pun harus pandai
memutar balik fakta melalui media massa yang telah kita
kuasai. Semua pendapat yang benar kita bantah, sehingga
para pimpinan dan politikus yang pro-Yahudi tetap
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berkuasa atas dukungan kita, dengan persyaratan mereka
harus mematuhi siasat dan menerapkan program kita. Dan
usahakanlah pengembalian dana yang berlipat, dari dana
yang telah diturunkan untuk membiayai mereka.

10.Kita harus menguasai eksekutif, legislatif, dan yudikatif
dari setiap negara. Kita menggunakan "Siasat gembala

kambing untuk dibawa ke tempat penyembelihan" yakni dalam
cara pengendalian ekonomi, politik, mata uang serta
lapangan kerja.

l1.Kuasailah semua surat kabar, majalah, kantor-kantor
berita, biro iklan, dan semua bagiannya, percetakan dan
alat-alatnya, para penulis dan ahli pikir sehingga semuanya
tidak terlepas dari mata kita dan tidak ada satu pihak pun
menentang kita demi membela kepentingan umum. Semua
ini ada di bawah pengawasan sekretaris jendral dan
penasihat umum. Kita pun harus menguasai kantor berita
internasional, sehingga jangan sampai ada pemberitaan
yang dapat merugikan bangsa Yahudi. Jika kita menguasai
kantor berita dengan percetakannya, ini adalah satu
kesempatan bagi kita untuk menguasai alam pikiran umat.

Adapun istilah kemerdekaan berpikir dan kebebasan
mimbar itu hanya dalam batas-batas tertentu yang telah
ditetapkan Yahudi Internasional.

12.Karena setiap manusia perlu mendapatkan makanan setiap
harinya, ada kalanya manusia terlengah dari perkara yang
lainnya. lni pun suatu kesempatan bagi kita untuk memutar
balik fakta. Kuasailah politik manakala rakyat sibuk karena
kesulitan makanan dan pakaian, atau karena kesibukan
dalam berniaga, pembangunan, dan industri, atau boleh
juga karena sibuk mereka acuh tak acuh terhadap politik.
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Perkara ini pun suatu kesempatan bagi kita untuk
menguasai mereka.

13.Jika dunia telah kita kuasai, tidak akan dibenarkan ada

penyebaran agama selain agama yang disebarkan orang
orang Yahudi. Karena kita adalah bangsa yang termulia
pilihan Elohim.

14.Semua pengamal siasat di antara kita harus merahasiakan

rapat-rapat, karena perkara ini merupakan perkara yang
pokok. Kita harus menguasai dan menghukum law an
lawan kita. Akhirnya kita dapat melaksanakan tujuan kita
dengan mengambil alih kekuasaan politik secara serentak
di seluruh dunia. Siapa pun yang berusaha menentang,
harus kita culik dan kita bunuh. Karena hal itu mudah

untuk dilaksanakan dan lebih baik dari pada pembunuhan
masal. Kitahams menyapu bersih semua organisasi rahasia
tandingan di seluruh dunia, karena mereka berusaha
membongkar rahasia kita.

15.Kurikulum dari semua perguruan tinggi hams tunduk pada
peraturan khas yang telah diatur dan dikendalikan oleh

Majelis Pendidikan Yahudi. Sehingga perguruan tinggi
perguruan tinggi diarahkan hanya untuk mengkaji teori
belaka. Pada akhirnya semua lulusannya dijadikan lebih
bodoh dari pada orang awam. Akhirnya, para sarjana itu
belajar mengikuti selera dan kemauan para penguasa.
Mereka pun akan merengek-rengek mengemis meminta
kerja pada penguasa.

16.Sarjana-sarjana lulusan perguruan tinggi yang semacam
itu akan menghela bangsanya untuk bertaklid buta,
menutup akal pikiran yang bebas, dan sedikit

kemungkinan mereka membantah. Pada saat itu kita putar
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haluan mereka dari menaati hukum dan perundang
undangan. Pad a saat itu pula ahli hukum dan penegak
hukum harus dibatasi dan diawasi dengan ketat, sehingga
hanya sedikit di antara mereka yang aktif

Kita harus menguasai para pimpinan keagamaan
dengan merintangi amal mereka dan membatasi
tablighnya, sehingga pengikut mereka tidak menyukai lagi
pimpinannya itu. Sehingga terkucillah mereka di masjid
masjid at au di gereja-gereja, dan sekali-kali tidak
menguasai lagi umat di luar masjid atau gereja.

Kita juga harus menugaskan polisi rahasia yang
disebarkan pada semua lapisan, berbagai perkumpulan,
dan tempat kerja. Sesungguhnya inilah alat penting untuk
penguasaan dan pelindung penerapan pengamalan siasah
Yahudi dan juga merupakan sistem penjajahan.

17.Penjajahan politik merupakan cara yang ampuh lagi pula
mudah, yakni dengan memperalat para juru bicara yang
dapat dibeli dengan uang dan kepangkatan, meskipun
mengakibatkan orang-orang awam akan terjual dan jatuh
miskin karena ulah orang-orang semacam itu.

Kita harus dapat membedakan hukuman bagi pelaku
kejahatan kriminal dan pelaku pembunuhan politik.
Pembunuhan politik itu harus (dihukum) seringan
mungkin, agar mereka tidak merasa jera dan terdorong
untuk kembali melakukan makar, pembajakan, dan
seJemsnya.

18.Semua amal siasat itu dikhususkan untuk bangsa Yahudi,
selain bangs a Yahudi hanya diberi hak untuk beramal

dalam bidang~konomi dan sosial.Barang siapa keluar dari
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peraturan ini, berarti telah mendaftarkan cliriuntuk masuk
pen]ara.

19.Hancurkanlah negara goyim dengan tumpukan utang
utang mereka, agar kita dapat mengeruk keuntungan dari
belanja negara dan dari bunganya. Maka sekaligus kita
dapat menguasai politik, ekonomi dan sosial. Rakyat akan
jatuh miskin dan utang luar negerinyapun bertambah.
Sesungguhnya uang pinjaman itu telah dimanfaatkan para
pejabat negara dalam mencari kesenangan pribadi,
kemewahan dan hidup berfoya-foya.

Sesungguhnya pinjaman negara itu berbeda dengan
pinjaman suatu badan usaha untuk perniagaan dan mencari
keuntungan.

20.Kita harus berjuang untuk menguasai hasil bumi rakyat,
dengan cara pinjaman dari dana yang dikeluarkan
pemerintah sendiri. Pada saat yang sarna, kita harus
berjuang menarik uang yang beredar di kalangan rakyat,
sehingga kelak timbullah krisis moneter dan harga pasar
dunia pun dapat kita turunkan.

21.Bunga dari utang negara harus kian tinggi yang dapat
menyebabkan anggaran belanja negara kian membengkak.
Dan mereka akan segera menaikkan pajak sehingga rakyat
tertindas menderita. Maka untuk mengatasinya, negara
itu pun akan menambah utangnya. Saat itulah bangsa
Yahudi menanamkan modal pada perusahaan-perusahaan
besar di negara itu.

22.Kita memunyai persediaan emas. Kita kuasailah politik
suatu negara dengan emas, sehingga kita dapat mengatur,
memaksakan peraturan dan perundang-undangan yang
sesuai dengan keinginan kita, yakni "milah siasah Yahudi",

Sehingga dunia pun akan membuka mata bahwa
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sesungguhnya hanya bangsa Yahudilah yang terpilih dan
terhormat di dunia ini.

Emas itu adalah merupakan landasan utama dalam

perindustrian, niaga, dan pertanian. Selama emas kita

kuasai, kita dapat menguasai industri, ekonomi, dan hasil
bUml suatu negara.

23.Lalu pada saat yang tepat, perkumpulan Yahudi yang
beragam bentuknya dapat menghancurkan semua
peraturan yang bertentangan dengan keinginan bangsa
Yahudi.

Maka tugas Freemasonry adalah mengobarkan makar
dan fitnah sehingga timbul kegagalan dalam pemerintahan.
Pada kesempatan ini pernimpin Yahudi sedunia hams cepat
menguasai keadaan (mengambil alih pemerintahan)
menuju kekuasaan sedunia.

24.Pada akhir kekuasaan itu, terpilihlah Raja Yahudi
. keturunan Daud dan semua pemuka Yahudi menjadi

penasihat dan pusat pemimpin dunia. Dunia akan tunduk
patuh kepada bangsa Yahudi yang lebih patut dihormati
karena kepandaian dalam bersiasat.

Firman Allah:

"Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar,

tetapi di sisi Allahlah (pembalasan) makar mereka itu. Dan

sesungguhnya makar mereka itu, gunung-gunungpun dapat lenyap

karenanya." (QS. Ibrahim: 46)
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"Hai orang-orang beriman, janganlah kamu angkat orang Yahudi

dan orang Nasrani itu menjadi pimpinan, sebagian mereka adalah

pimpinan bagi sebagian lain. Barang siapa di antara kamu mengambil

mereka menjadi pimpinan, maka sesungguhnya orang itu termasuk

golongan mereka, sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada

orang yang zalim." (QS Al Maidah: 51)
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"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan menyukaimu,

sehingga kamu mengikuti milah mereka. Katakanlah: Sesungguhnya

petunjuk Allah itulah sebenarnya petunjuk. Dan sesungguhnya jika

kamu mengikuti kemauan mereka setelah kamu berilmu, maka Allah

tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. " (QS Al Baqarah:

120)
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"Kamu akan dapatkan manusia yang sangat memusuhi orang

orang beriman yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik. "

(QS Al Maidah: 82)



BAGIAN KELlMA
SAROR-SAROR

ART! LAMBANG SAROR YANG TERSING
KAP

Lambang freemasonry diambil dari lambang
lambang agama terdahulu yang bukan agama
wahyu, seperti lambang Yang dan Yin dan Cina,
lambang-lambang agama Yunani-Romawi,
lambang-lambang bangs a Aria seperti Swastika,
lambang-lambang Buddha, lambang-lambang
majusi, lambang-lambangpenyembah berhala, dan
lambang-lambang penyembah setan. Terkadang
lambang-lambang yang biasanya digunakan oleh
kaum muslimin dipakai juga dengan tambahan
tambahan, seperti bulan sabit dijepit atau bulan
sabit diikat yang berarti kaum muslimin ada di
dalam genggamannya.

Kaum freemasonry khas Yahudi, memunyc.u.
lambang-lambang atau simbol-simbol sendiri yang
sulit dicerna untuk menipu orang yang disebut
dengan Saror dan Pesan Kasisah.
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Saror adalah bahasa Freemasonry, yang berarti
tersembunyi, sangat tersembunyi dan rahasia. Saror
berbentuk lambang-Iambang, gerakan tangan, anggukan
kepala, siulan, relief, patung, angka-angka, dan juga wama.
Ordo Freemasonry menggunakan saror-saror ketika

berkontak dengan kawannya. Apalagi dalam pertemuan
pertemuan rahasia, mereka memakainya sehingga sulit untuk
diketahui.

Yosef Holet berkata: "Kami tidak peduli jika satu sarar

terungkap, karena arti yang satu tertutup dengan sarar kedua, jika

sarar kedua terungkap ia tertutup aleh sarar ketiga dan seterusnya .... "

(Saror-sarar-sarar: 69)

Contoh lambang-Iambang sarar :

Humf G di bawah jangka: Pemutaran arti Tuhan (God),
G adalah J, J adalah Bul atau Beil, Ba'al dan Ba'al adalah On.

Ordo Antichrist Illuminati (OAl) :Berlambangkan bintang
Daud, ujung atas berangka 13 berarti setan zulumat, ujung
bawah berangka ~3berarti freemason terpilih, badan bintang
berangka 666 berarti kemutlakan ajaran Yehova. Dalam
lingkaran luar tertulis: Jehovah, Jah, Bul, dan On. Jah berasal

dari bahasa Khaldan berarti Tuhan, bersarorkan penuh
harapan, tidak terbatas. Bul, Beil, Ba'al berasal dari bahasa
Siryani yang berarti Tuhan dan On berasal dari bahasa Qibti

yang searti dengan Tun dan Ra yang berarti "Yang Di atas".

Bintang Daud terse but dilingkari matahari yang berarti
makrokosmos.

Lambang Son Symbolisme: Dalam pohon kehidupan,
matahari Jahbulon menerangi altar kehidupan berbintang tiga
wujud jillan kehidupan, berpenjaga tiang kokoh disinari setan
Lusifer, altar berlandasan tiga lapis sehingga tidak



terkalahkan. Dan bintang tiga itu pun melambangkan tiga
tingkatan Freemasonry, angka lima Romawi adalah Khoms
Kanon. Penggaris atau jangka pengukur berarti kemampuan
untuk menguasai dan melakukan kontrol pada gerak-gerik
goyim. Jabatan tangan berarti pengokohan organisasi
Freemasonry.

Lambang Komunisme: Bersarorkan palu dan arit (sabit)
berarti kekuatan buruh dan tani. Komunisme adalah cabang
dari Freemasonry Cahaya. Semula .didanai oleh beberapa
orang miliuner Yal1Udi,seperti Clinton Roosevelt ayah dari
Franklin Roosevelt, Horas Ghrili dan Charles Harva.

Diterbitkannya buku Manifesto Komunis (1848) dan Das Capital

(1767).

Pendiri komunis adalah dua orang Yahudi, Karl Marx
(1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895). Komunisme
adalah gerakan Freemasonry ateis yang mulai diterapkan di
Rusia oleh Vladimir llich Ulyanov atau Lenin, seorang Yahudi
Freemasonry Cahaya (1870-1924). Ia seorang diktator yang
kejam. Dengan mahkamah rakyat yang didirikannya, ia
memberantas segala sesuatu yang berbau kapitalis dan agama.
Ratusan ribu orang dibunuh, disiksa dan dibuang. Gereja
gereja dialihfungsikan. Begitu juga dengan mesjid-mesjid,
terkecuali sinagog Yahudi tidak diganggu. Kekuasaan Lenin
di Rusia dilanjutkan oleh seorang Yahudi pula: Joseph Stalin
(1879-1954). Ia melanjutkan penghancuran rumah peribadatan,
pembakaran buku-buku agama, ia tetap melindungi Yahudi
dan berusaha membantu mendirikan negara Israel. Saromya:
3 itu 3. Patuh pada: Karl Marx, Engels, dan Lenin serta
mengingkari: tuhan,· agama dan, hak milik pribadi. Dalam
komunis, partai adalah negara dan negara adalah partai.

Mata dalam lingkaran: Ular Lusifer identik dengan angka
66 dan 99 yang berarti menguasai gerakan keagamaan dan

117 Saror-saror



berusaha mengateiskannya dari dalam. Jadikanlah pengkaji
agama itu menjadi seorang ateis.

Bukit Zion tertutup sebagian kabut segi tiga: Kekuatan
Freemasonry itu berlapiskan gerakan rahasia lain sebagai
pengontrol dan penguat.

Gergaji, palu, kapak, sabit, pedang, dan sejenisnya berarti
parokim pemecah dan pembangun kembali dunia bam .•
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Palu berlilitkan ular dan sabit: Sebarkanlah kepada goyim
di seluruh dunia itu racun bermuka obat, agar mereka menjadi
budak freemason.

Ular rnencengkerarn piala racun: Biarkanlah goyim
bergelimang racun kehidupan semu tetapi Yahudi hidup
dalam kebahagiaan.

Menara kerucut bersinar:

Melambangkan
freemasonry teguh di
bawah asuhan setan
Lusifer.

Bunga berkelopak ernpat
atau salib sarna panjang:
Bergerak ke empat penjuru
dunia dengan membawa

racun kemanusiaan, demi melenyapkan kemanusiaan lain
yang berlawanan dengan asas Freemasonry.

Lambang kehalusan tinggi menguasai goyim demi untuk
menggoyahkan akal pemikiran dengan paham ateisme dan
Oarwinisme.

Jangka dan bumi: Kontrol untuk goyim.
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Sarang laba-laba Humin: Siap menjerat
semua lembaga keagamaan goyim untuk
dijadikan Ateis.

Lambang angka lima Romawi berhias:
Khoms Kanon terselimuti moral.

Dua bilah pedang terhunus diawasi
mata dan hidung: Segala gerak-gerik
lawan itu sudah tercium dan terlihat

jelas.

Lilitan tambang Jahbulon: Pengikat
jiwa dan raga goyim.

Saror-saror

Ular Lusifer mengikat
senjata pusaka lawan.

Bukit Zion bersinar: Lambang Beit Eil,
kemah persujudan Nabi Ibrahim a.s., dipelihara Nabi Ishak
a.s., dibangun kembali dan diperluas oleh Nabi Yaqub a.s.
dengan jalan membeli tanah Syahim bin Jamur. Dijadikan
haikal oleh Nabi Sulaiman a.s. Bukit Zion adalah lambang

kesatuan bangsa Yahudi sedunia.

Lambang gerakan Teosofi Free
masonry India mengambillambang dan
gerak tangan mudra Hindu dan
Tantrayana.

Tangan menyembah: Ke atas kepala
berarti Zahbulon, di dada untuk Adonai

Ezra dan di bawah untuk goyim-goyim
jinak.

Pesan Kasisah Freemason

"Wahai goyim lepaskanlah kefanatikan dan keegoisanmu
dalam ajaran agamamu, karena semua agama itu benar
adanya."
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"Wahai goyim ketahuilah bahwa sesungguhnya agama
itu adalah uang dan tiadalah agama kecuali uang dan wajah
Tuhan yang tampak padamu adalah uang".

"Bersatulah dan padukanlah di dalam dzikir, meditasi,
dan yoga sehingga tercapailah keindahan perdamaian dalam
hatimu dan batu dalam hatimu kelak akan mencair secara

alami. Selamatlah kamu menjadi freemason sejati".

"Sesungguhnya ganja-mariyuana, kabak dan alkohol itu
surga yang dijanjikan kelak. Hai penganut setan Lusifer".

"Minumlah, makanlah obat-obatku itu wahai goyim
walaupun kelak otakmu dan badanmu menjadi lemah tetapi
engkau akan senang dan puas".

"Wahai goyim kajilah secara mendalam Darwinisme itu,
sehingga kamu akan terlepas dari mitos-mitos penciptaan,
sehingga kamu menjadi ilmuwan sejati, ateis sejati".

"Biarkanlah mereka mengultuskan guru-guru yang bodoh
sehingga kita dapat memberikannya demi keuntungan
freemason" .

"Jadikanlah goyim-goyim itu terlena dalam kecanduan
musik, dan aroma zat-zat yang melenakan itu".

"Wahai goyim masuklah ke surga dunia dan
bergembiralah sesuka hatimu daripada kamu mengharapkan
surga sesudah kematianmu itu karena surga sejati itu untuk
kami, bukan untukmu wahai goyim".

"Ambillah sari dan dasar dari semua agama dan jangan
mengambil dari satu agama karena mengambil dari satu
agama melambangkan kepicikanmu dan keterbelakangan hati
dan otakmu".

"Percampuran berbagai agama itu as as dari as as
freemasonry menuju ketiadaan agama'.
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"Pemakai mawar itu kawanku, walaupun tetap kamu itu
kamu, dan aku itu aku".

"Terimalah pesan-pesanku wahai goyim dan kasisah
kasisah wahai goyim, terimalah semua dan telanlah, walaupun
engkau tidak mengerti dan tidak mungkin engkau mengerti".

"Wahai goyim terimalah pesan-pesan pahitku dari setan
Lusiferkarena itu adalah pesan-pesanku tetapi pesan-pesanmu
belum tentu aku terima, karena aku itu tetap aku dan kamu
itu tetap kamu. Aku mpkhluk tertinggi dan kamu itu goyim" .

"Untukmu wahai goyim freemason cukuplah 33 tingkat
dan untukku tidak akan terjangkau oleh otakmu".

"Wahai goyim pakailah dan tirulah lambang-lambangku
dan kata-kataku sehingga engkau seperti keluargaku,
walaupun engkau bukan keluargaku dan engkau tetap buta
dalam menggunakan lambangku".
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Another representation of
Buddha's footprints

Tree of Death

Wisdom

Earth

Initiation

Cosmic Consciousness

Eight-pointed
Star

Chimera (a mythological creature)



University of Seven Rays

National Sheriffs Association

Lucent Technologieso
Eternal State of Buddha

Isn't this somewhat similar
to Lucent's logo?
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Ankh variations



Below are some more Masonic symbols as well as some logos
for different Masonic organizations.



THE THEOSOPHICAL SOCIETY IN AMERICA
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Pentagram Inverted Pentaaram





BUKU-BUKU RUJUKAN

1. Tragedi Palestina, M. Nur el Ibrahim

2. Al Yahudiah, Abdullah Hassan

3. Al Masuniah, Muh. Safwat Assaqi Amini, Rabithah Alam
Islami

4.. Israil, R. Garaudi

5. Asrar Masonik, Jawaad Riv'at A.A. Tllkhan

6. Dukhan al Masuniah, Shalah Habib

7. Asas al Masuniah, Shalah Habib

-8. Sejarah Indonesia Modern, MC Ricklefs

9. Theosophia di Indonesia, (Diktat PTIS)

10. Sejarah Timur Tengah, BI BITBPG Bandung

11. Sejarah Kebudayaan Dunia Bab Lambang-Iambang, (Diktat

PTIS)

12. Gerakan Keagamaan dan Pemikiran, W AMI

13. Ambisi Israel Menguasai Arab, Mahmod Sheed Khattab

14. BahayaZionisme TerhadapDunia Islam,Dr. A. Madjid Kailani

15. Keputusan Muktamar Alam Islami Tentang Ahmadiah
(1394 H)

16. Makalah Tentang ProtokolahYahudi, Assuniah Kuala Lumpur

17. Lambang-Iambang Yahudi, Dr. Cathy Bums

18. Beberapa Majalah
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